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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
18.12.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 27. 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 

1. и става 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 

и члана 187  тачка 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 13/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, у 9,10 часова, донела је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

 

I Утврђује се да је Ивани 

Гавриловић Миладиновић из Брзана, 

одборнику Скупштине општине Баточина 

са Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу., престао мандат одборника, 

због поднете оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), којим је 

прописано да одборнику престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран 

подношењем оставке. Одредбама члана 

46. став 2. и 4. Закона о локалним 

изборима утврђено је да одборник може 

поднети оставку између две седнице у 

форми оверене писане изјаве, као и да је 

Скупштина дужна да о поднетој оставци 

одлучи на првој наредној седници. 

 Одборник СО Баточина Ивана 

Гавриловић Миладиновић, изабрана са 

Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу., дана 07.12.2020. године, 

поднела је писану оставку на одборнички 

мандат, оверену код Општинске управе 

општине Баточина под Ов. бр. 5383/20 од 

07.12.2020. године. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима, Скупштина 

општине Баточина је утврдила престанак 

мандата одборника Иване Гавриловић 

Миладиновић из Брзана, због поднете 

оставке. 

На основу наведеног, дана 

18.12.2020. године, у 9,10 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 
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жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-89620-01 од 18.12.2020. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 

1. и става 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 

и члана 187  тачка 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 13/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, у 9,10 часова, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Утврђује се да је Браниславу 

Павловићу из Баточине, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган  

Марковић Палма”, престао мандат 

одборника, због поднете оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), којим је 

прописано да одборнику престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран 

подношењем оставке. Одредбама члана 

46. став 2. и 4. Закона о локалним 

изборима утврђено је да одборник може 

поднети оставку између две седнице у 

форми оверене писане изјаве, као и да је 

Скупштина дужна да о поднетој оставци 

одлучи на првој наредној седници. 

 Одборник СО Баточина Бранислав 

Павловић, изабран са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић Палма”, 

дана 08.12.2020. године, поднео је писану 

оставку на одборнички мандат, оверену 

код Општинске управе општине Баточина 

под Ов. бр. 5385/20 од 08.12.2020. године. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима, Скупштина 

општине Баточина је утврдила престанак 

мандата одборника Бранислава 

Павловића из Баточина, због поднете 

оставке. 

На основу наведеног, дана 

18.12.2020. године, у 9,10 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-897/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 
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РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020)  и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, у 9,10 часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђује се мандат одборника 

Душану Младеновићу, рођеном 

14.05.1954. године, пензионер из 

Бадњевца, са Изборне листе Александар 

Вучић - За нашу децу.. 

 

II Мандат одборника Душана 

Младеновића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 56. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020)  којим је утврђено да мандат 

одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата, да скупштина 

одлучује о потврђивању мандата 

одборника, као и да у гласању поред 

одборника, могу учествовати и кандидати 

којима су мандати додељени у складу са 

чланом 48. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне 

самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 

утврђено је да, када одборнику престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне листе 

коме није био додељен мандат одборника.  

Одборнику Ивани Гавриловић 

Миладиновић из Брзана, изабране са 

Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу., услед поднете оставке, 

сагласно одредбама члана 46. став 1. 

тачка 1. Закона о локалним изборима, 

престао је мандат одборника у 

Скупштини општине Баточина. 

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Душану 

Младеновићу и издала Уверење о избору 

за одборника. Кандидат за одборникa 

Душан Младеновић дао je писану 

сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-164/20-01 од 

10.12..2020. године и Уверења о избору 

Душана Младеновића за одборника бр. 

013-165/20-01 од 10.12.2020. године, и 

предложио Скупштини општине 

Баточина да потврди мандат 

предложеном кандидату за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.12.2020. године, у 9,10 часова, 
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Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-898/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_______________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020) и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, у 9,10 часова, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђујe се мандат одборника 

Цветку Костићу, рођеном 02.04.1969. 

године, аутолакирер из Милатовца, са 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган  

Марковић Палма”.  

 

II Мандат одборника Цветка Костића 

почиње да тече даном потврђивања 

мандата и траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 56. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020)  којим је прописано да мандат 

одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата, да скупштина 

одлучује о потврђивању мандата 

одборника, као и да у гласању поред 

одборника, могу учествовати и кандидати 

којима су мандати додељени у складу са 

чланом 48. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне 

самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

2. Закона о локалним изборима утврђено 

је да када одборнику који је изабран са 

коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату на изборној листи 

коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке. 

Одборнику Браниславу Павловићу 

из Баточине, изабраног са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић Палма”, 

услед поднете оставке, сагласно 

одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима, престао је 

мандат одборника у Скупштини општине 

Баточина. 

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом и 

коалиционим споразумом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 
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наведене изборне листе Цветку Костићу и 

издала Уверење о избору за одборника. 

Кандидат за одборникa Цветко Костић 

дао je писану сагласност да прихвата 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидату за 

одборника Скупштине општине Баточина 

бр. 013-164/20-01 од 10.12.2020. године и 

Уверења о избору Цветка Костића за 

одборника бр. 013-165/20-01 од 

10.12.2020. године, и предложио 

Скупштини општине Баточина да 

потврди мандат предложеном кандидату 

за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.12.2020. године, у 9,10 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку каоу диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-899/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 
На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), на предлог Општинског 

већа општине Баточина, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

18.12.2020. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2020. годину („Службени 

гласник општине Баточина“, број 24/19 , 2/20 

и  18/20) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. 

мења се и гласи: 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2020. 

годину по свим изворима средстава 

финансирања буџета (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 462.347.310,57 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  461.847.310,57 

- Буџетска средства 434.600.000,00 

- Остали извори 27.247.310,57 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 
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2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 481.305.894,46 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 398.148.838,81 

- Буџетска средства 378.543.984,40 

- Остали извори 19.604.854,41 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 83.157.055,65 

- Буџетска средства 42.706.015,60 

- Остали извори 40.451.040,05 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.958.583,89 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.958.583,89 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 21.579.002,05 

  Неутрошена средства донација из претходних година 11.229.581,84 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.850.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 18.958.583,89 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета, утврђени су у следећим износима: 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 462.347.310,57 

1 Порески приходи 71 249.290.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 124.140.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 83.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 42.150.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 74.412.932,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   8.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   66.412.932,00 

3 Донације 731+732 3.407.896,16 

4 Трансфери 733 134.376.482,41 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 360.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 500.000,00 
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II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 481.305.894,46 

1 Текући расходи 4 329.897.009,81 

1.1 Расходи за запослене 41 89.597.716,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 171.753.356,42 

1.3 Отплата камате 44 1.050.000,00 

1.4 Субвенције 45 10.000.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 25.987.845,70 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 31.508.091,69 

  - Средства резерви 499 1.788.749,45 

2 Трансфери 46 68.251.829,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 83.157.055,65 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 13.850.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.850.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.850.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 21.579.002,05 

VI НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 4 11.229.581,84 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2020. 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: 
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Члан 3. 

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Члан 4. 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину исказују се у следећем 

прегледу: 

 

                                                                                                           износи су у хиљадама динара 
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2
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2
2
 

Н
а

к
о
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 2

0
2

2
 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 

1 

Изградња 

постројења за 

пречишћавање 
отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 110.000 0 0 

2 

Изградња 

секундарне 

водоводне мреже 
у селу Брзан 

2020 2022 246.000 2020 0 120.000 120.000 0 

3 

Рехабилитација 

пута Баточина  - 
Лапово 

2020 2020 107.000 2021 0 107.000 0 0 

4 

Рехабилитација 

пута Бадњевац – 
Ресник 

2020 2020 52.000 2021 0 52.000 0 0 

5 
Изградња зелене 

пијаце у Баточини 
2020 2020 63.000 2021 0 63.000 0 0 

6 

Изградња 
приступних 

саобраћајница у 

индустријској 

зони Жировничко 

поље 

2020 2020 52.000 2021 0 52.000 0 0 

7 

Изградња система 
за наводњавање 

пољопривредног 

земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 5.000 5.000 0 

8 

Израда 

просторног плана 

општине Баточина 

2021 2021 6.000 2021 0 6.000 0 0 

9 
Реконструкција 
јавне расвете у 

општини Баточина 

2016 2021 58.000 2021 8.600 5.000 0 0 
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10 

Реконсктрукција 

улице Краља 
Петра I у 

Баточини 

2021 2021 53.000 2021 0 53.000 0 0 

11 

Израда пројектне 

документације за 

изградњу и 
реконструкцију 

водоводне мреже 

2020 2020 4.000 2021 0 2.000 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 
рехабилитацију 

путева на 

територији 
општине 

2020 2020 800 2020 800 0 0 0 

13 

Рехабилитација 

Раковдолске улице 

у Баточини 

2020 2020 1.700 2021 0 1.700 0 0 

14 

Рехабилитација 

дела Железничке 

улице и 
надвожњака у 

улици Александра 

Симића у 
Баточини 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

15 

Рехабилитација 

Пиротске улице у 
Баточини 

2021 2021 3.000 2021 0 3.000 0 0 

16 

Рехабилитација 

улице Капетана 

Коче Анђелковића 
у Баточини 

2021 2021 1.000 2021 0 1.000 0 0 

17 

Рехабилитација 

улице Лазе 
Младеновића у 

Бадњевцу 

2020 2020 4.000 2021 0 4.000 0 0 

18 

Рехабилитација 
улице Радомира 

Михаиловића у 

Жировници 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

19 

Рехабилитација 
улице Вука 

Караџића 

(Калиготић) у 
Брзану 

2021 2021 4.500 2021 0 4.500 0 0 

20 

Рехабилитација 

улице 
Старокијевачке у 

Кијеву 

2020 2020 2.400 2021 0 2.400 0 0 

21 

Рехабилитација 

пута Доброводица 

– Жировница 

2021 2021 32.000 2021 0 32.000 0 0 

22 

Рехабилитација 

улице Ловћенске у 
Баточини 

2021 2021 1.800 2021 0 1.800 0 0 

23 

Рехабилитација 

улице Стевана 

Синђелића у 
Брзану 

2021 2021 2.700 2021 0 2.700 0 0 

24 

Рехабилитација 

улице 
Горњомалске у 

Кијеву 

2021 2021 1.900 2021 0 1.900 0 0 
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25 
Рехабилитација 

пута кроз Орнице 

у Брзану 

2022 2022 7.500 2022 0 0 7.500 0 

26 

Уређење водокова 
другог реда на 

територији 

општине 

2020 2021 5.600 2021 50 5.000 0 0 

27 
Основна школа-

капитално 

одржавање зграде 

2019 2020 200.000 2020   200.000 0 0 0 

28 

Средња школа-

капитално 

одржавање 

2020 2022 109.500 2022 550 98.000 8.000 0 

29 
 

ПУ "Полетарац" – 
2020 2022 109.200 2022 4.155 3.000 105.000 0 

30 

Изградња 

спортско 

рекреационог 
комлекса у насељу 

Стара Лозница 

2019 2020 19.463 2020 20.037 0 0 0 

31 

Реконструкција 

црпних станица 
фекалне 

канализације 

2020 2020 12.000 2020 6.000 0 0 0 

32 

Изградња фекалне 
канализације у 

улици Радоја 

Домановића у 
Баточини 

2020 2020 1.500 2021 0 1.500 0 0 

33 

Завршетак 

изградње фекалне 

канализације у 
насељу Доња 

Мала у Баточини 

2021 2021 14.000 2021 0 14.000 0 0 

34 
Израда анализе 

стања 

водовоснабдевања 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

35 

Израда анализе 
стања 

канализационе 

мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

36 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу 

канализационе 
мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

37 
Изградња дечијих 

мобилијара 
2020 2022 5.500 2022 1.500 2.000 2.000 0 

38 

Реконструкција 

Дома културе у 

Доброводици 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500 0 0 

39 

Реконструкција 

Дома културе у 

Грацу 

2022 2022 3.000 2022 0 0 3.000 0 

40 
Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 

Павлиш, 5.реон 

2021 2021 3.200 2021 0 3.200 0 0 
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41 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу - 

од Прешића 

раскрснице до 
Миленковића 

2022 2022 2.400 2022 0 0 2.400 0 

42 

Рехабилитација 

локалних путева у 
Никшићу 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

43 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Прњавору 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

44 

Изградња фекалне 

канализације у 

улицама Боре 
Станковића, 

Крагујевачка, 

Виноградарска 

2021 2021 10.200 2021 0 10.200 0 0 

45 

Изграња мерне 
станице за 

контролу 

квалитета ваздуха 

2022 2022 2.000 2022 0 0 2.000 0 

46 

Изградња капеле 

на гробљу у 

Бадњевцу 

2022 2022 4.500 2022 0 0 4.500 0 

47 

Рехабилитација 

пута у 

Стевановића крају 
у Жировници 

2022 2022 1.200 2022 0 0 1.200 0 

48 

Изградња 

спортско 
рекреационог 

комплекса 

''Урвина'' 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500  0 

49 
Рехабилитација 

пута према Чесми 

- Стари Брзан 

2022 2022 5.000 2022 0 0 5.000 0 

50 
Рехабилитација 

улице Краљевића 

Марка у Бадњевцу 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

51 

Реконструкција 

Дома културе у 
Горњој Баточини 

2021 2021 2.000 2021 0 2.000 0 0 

 

 

 

I ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи: 

 Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани из 

свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о Буџету 

општине Баточина за 2020. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 

24/19 и 2/20) остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Баточина». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-901/20-01 од 18.12.2020. године

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ   

Невена Митић 
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На основу члана 76. Закона о 

буџетском систему Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), и члана 40. тачка 2) у вези са 

чланом 21.  Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина'', 

бр. 9/19), Скупшина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је:  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извештаја о извршењу 

Одлуке о буџету општине Баточина за 

период од 01.01.2020. до 30.09.2020. 

године 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету општине 

Баточина за период од 01.01.2020. до 

30.09.2020. године, који је саставни део 

ове одлуке. 

  

Члан 2. 

 Ову Одлуку са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-902/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, jавне службе и финансије 

Број: 400-103/20-02 

Датум: 15.10.2020. године 

Б А Т О Ч И Н А 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

- Општинском већу –  

и 

- Председнику општине – 

 

 

На основу члана 76. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. 

закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 

72/19) и члана 10. став 1. и 2. Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2020. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 24/19,  2/20 и 18/20), Одељење за 

изворне приходе, привреду, јавне службе 

и финансије општинске управе општине 

Баточина дана 15.10.2020. године, 

Председнику општине Баточина и 

Општинском већу општине Баточина 

подноси: 

 

И З В  Е Ш Т А Ј 

 
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 

30.09.2020. ГОДИНЕ 
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На основу  Закона о локалној 

самоуправи и Закона о буџетском 

систему Општини припадају средства 

одређених јавних прихода на основу 

којих се саставља буџет и врши 

финансирање одређених друштвених 

потреба у локалној самоуправи. 

Финансирање јавних расхода у 2020. 

години, обавља се преко 4 директна 

корисника буџета, тј. Скупштина 

општине, Председник општине, 

Општинско веће, Општинска управа и 14 

индиректних корисника: 

 

1. Народна библиотека ''Вук 

Караџић'' 

2. Дечији вртић ''Полетарац'' 

3. Културни центар ''Доситеј 

Обрадовић'' 

4. Месна заједница Баточина 

5. Месна заједница Бадњевац 

6. Месна заједница Брзан 

7. Месна заједница Доброводица 

8. Месна заједница Жировница 

9. Месна заједница Кијево 

10. Месна заједница Милатовац 

11. Месна заједница Никшић 

12. Месна заједница Прњавор 

13. Месна заједница Црни Као 

14. Месна заједница Градац 

 

 

На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 

68/15- др. закон, 103/15 ,99/16, 113/17, 

95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 

– др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. 

тачка 2. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточине'', 

бр. 9/19) и предлога финансијских 

планова корисника буџета општине 

Баточина за 2020. годину, на предлог 

Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је Одлуку о буџету 

општине Баточина за 2020. годину са 

пројектованим билансом прихода од 

544.930.378,00 динара. 

 

У току извршавања Одлуке у домену 

расхода, а нарочито прихода, указала се 

потреба за ребалансом те је Одлука о 

првој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2020. годину 

усвојена 14.02.2020. године, чиме су 

укупни приходи и расходи распоређени у 

износу од 566.044.955,05 динара, с тим 

да су у одлуци распоређена неутрошена 

средства из претходне године. 

 

Изменом Одлуке планирани су 

приходи у укупном износу од 

566.044.955,05 динара, и то за извор 01 у 

износу од 472.196.475.00 динара што 

представља увећање  у односу на 

првобитни план за 2020. годину, док  

приходи из осталих извора износе 

93.848.480,05 динара тако да се средства 

из осталих извора умањују. Извршена је 

расподела нераспоређеног вишка прихода 

и примања из ранијих година (извор 13) у 

износу од 21.579.002,05 динара, као и 

извор 15 у износу од 14.037.478,00 

динара.  

 

Дана, 18.09.2020. године усвојена је 

Одлука о другој измени и допуни Одлуке 

о буџету општине Баточина за 2020. 

годину, чиме су приходи у укупном 

износу од 573.276.894,46 динара, и то 

извор 01 износи 461.550.900,00 динара, а 

из осталих извора износи 111.725.894,46 

динара, што представља увећање извора 

01 у односу на првобитни план за 2020. 

годину, док се средства из осталих извора 

смањују. 
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Остварени приходи примања буџета општине Баточина у периоду од 

01.01.2020. до 30.09.2020. године, у номиналном износу исказани су 255.035.232,19 динара, 

што представља 44,44% остварења у односу на укупно пројектована средства након 

извршеног ребаланса.  

 

I) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА 

И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 

ПЕРИОД ЈАНУАР – ОКТОБАР  2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

У складу са чланом 2. Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину, преглед 

извршења буџетских прихода општине Баточина је дат у табели:
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Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2020 

Средства из 

осталих 

извора 2020 

Укупна 

средства 2020 

Остварена 

средства из 

буџета I-IX 

2020 

Остварена 

средства из 

осталих 

извора I-IX 

2020 

Укупно 

остварена 

средства I-IX 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 139,640,000.00 0.00 139,640,000.00 73,881,137.75 0.00 73,881,137.75 

1.1 711110 - порез на зараде 116,270,000.00 0.00 116,270,000.00 65,163,092.42 0.00 65,163,092.42 

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 12,100,000.00 0.00 12,100,000.00 5,504,284.14 0.00 5,504,284.14 

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200,000.00 0.00 200,000.00 143,627.23 0.00 143,627.23 

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10,000.00 0.00 10,000.00 1,610.00 0.00 1,610.00 

1.6 711147 -Порез на земљиште 0.00 0.00 0.00 890.00 0.00 890.00 

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.9 711180 - самодопринос 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.10 711190 - порез на друге приходе 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 3,067,633.96 0.00 3,067,633.96 

2 712 Порез на фонд зарада 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 

2.1 712110 Пореѕ на фонд зарада 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 

3 713 Порез на имовину 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 28,095,259.53 0.00 28,095,259.53 

3.1 713120 - порез на имовину 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 23,902,098.71 0.00 23,902,098.71 

3.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1,441,964.64 0.00 1,441,964.64 

3.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7,000,000.00   7,000,000.00 2,751,196.18 0.00 2,751,196.18 

4. 714 Порез на добра и услуге 18,100,000.00 0.00 18,100,000.00 6,372,457.17 0.00 6,372,457.17 

4.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 5,161,161.00 0.00 5,161,161.00 

4.2 714543 - накнада за промену намене земљишта 500,000.00 0.00 500,000.00 104,037.20 0.00 104,037.20 

4.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

4.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 500,000.00 0.00 500,000.00 78,692.32 0.00 78,692.32 

4.5 714552 - боравишна такса 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

4.6 

714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 617,745.27 0.00 617,745.27 
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4.7 714565 

-накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и др. сврхе 500,000.00 0.00 500,000.00 396,686.38 0.00 396,686.38 

4.8 714566 -накнада за коришћење јавн. површ. огл. сопст. потребе 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 

4.9 714567 

-накнада за коришћење јавних површ. за заузеће грађ. 

Материјала 0.00 0.00 0.00 7,235.00 0.00 7,235.00 

5 716 Други порези 25,050,000.00 0.00 25,050,000.00 8,680,526.01 0.00 8,680,526.01 

5.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25,050,000.00   25,050,000.00 8,680,526.01 0.00 8,680,526.01 

6 732 Донације од међународних организација 0.00 3,407,896.16 3,407,896.16 0.00 3,356,437.55 3,356,437.55 

6.1 732151 - текуће донације од међународних организација 0.00 3,407,896.16 3,407,896.16 0.00 3,356,437.55 3,356,437.55 

7 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112,099,068.00 74,547,414.41 186,646,482.41 84,074,301.00 21,021,437.40 105,095,738.40 

7.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112,099,068.00 0.00 112,099,068.00 84,074,301.00 0.00 84,074,301.00 

7.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0.00 74,547,414.41 74,547,414.41 0.00 21,021,437.40 21,021,437.40 

8 741 Приходи од имовине 48,317,265.00 0.00 48,317,265.00 20,483,797.19 0.00 20,483,797.19 

8.1 741414 - накнада за коришћење природних добара 217,265.00 0.00 217,265.00 0.00 0.00 0.00 

8.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 15,977,605.11 0.00 15,977,605.11 

8.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500,000.00 0.00 500,000.00 129,273.60 0.00 129,273.60 

8.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 3,235,713.74 0.00 3,235,713.74 

8.6 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.7 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 338,517.90 0.00 338,517.90 

8.8 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.9 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 761,819.00 0.00 761,819.00 

8.10 741596 -Накнада за коришћење дрвета 200,000.00 0.00 200,000.00 40,867.84 0.00 40,867.84 

9 742 Приходи од продаје добара и услуга 18,184,567.00 760,000.00 18,944,567.00 3,600,226.00 87,993.00 3,688,219.00 

9.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  6,600,000.00 460,000.00 7,060,000.00 2,127,226.00 12,493.00 2,139,719.00 

9.2 742251 - општинске административне таксе 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 577,000.00 0.00 577,000.00 

9.3 742255 - такса за озакоњење објеката 9,584,567.00 0.00 9,584,567.00 896,000.00 0.00 896,000.00 

9.4 742351 -Приходи који својом делатн. остваре органи и органи.општина 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 

9.5 742378 -родитељски динар за ваннаставне активности 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 22,500.00 22,500.00 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

33 

 

10 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00 4,439,235.57 0.00 4,439,235.57 

10.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 4,431,735.57 0.00 4,431,735.57 

10.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100,000.00 0.00 100,000.00 7,500.00 0.00 7,500.00 

10.4 743924 -увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

11 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 

11.1 744151 
Текући добров.трансфери од физ.и правних лица у корист 

нивоа општина 
0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 

12 745 Мешовити и неодређени приходи 1,600,000.00 102,000.00 1,702,000.00 170,749.37 171,043.99 341,793.36 

12.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1,500,000.00 102,000.00 1,602,000.00 170,749.37 171,043.99 341,793.36 

12.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100,000.00  0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

13 771 Мешовити и неодређени приходи 260,000.00 100,000.00 360,000.00 0.00 600.66 600.66 

13.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 260,000.00 100,000.00 360,000.00 0.00 600.66 600.66 

14 841 Примања од продаје земљишта 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

14.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 461,550,900.00 79,517,310.57 541,068,210.57 229,797,719.59 25,237,512.60 255,035,232.19 

           

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0.00 32,808,583.89 32,808,583.89 0.00 32,808,583.89 32,808,583.89 

           

УКУПНО  461,550,900.00 112,325,894.46 573,876,794.46 229,797,719.59 58,046,096.49 287,843,816.08 
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Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године саставља се на 

основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских средстава, Извештаја о извршењу 

које су доставили сви индиректни корисници буџетских средстава и евиденције са наменских 

подрачуна донација за спровођење пројеката на територији општине Баточина. Након консолидације, 

текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година у општини Баточина планирани су 

у износу од 573,877хиљада динара, остварени у износу од 287,844 хиљада динара, што у процентима 

износи 50.16 % извршења. 

 

             у 000 динара 

Екон. 

Клас. 
Назив 

План за 

2020. 

годину 

Остварење 

за I - IX 

2020 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 32,808 32,808 100.00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 536,069 255,036 47.58 

710000 Порези 267,790 117,029 43.70 

711100 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 139,640 73,881 52.91 

713100 Периодични порези на непокретности 75,000 23,902 31.87 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 3,000 1,442 48.07 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 7,000 2,751 39.30 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 18,100 6,372 35.20 

716100 
Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 
25,050 8,681 34.65 

730000 Трансфери од других нивоа власти 190,054 108,453 57.06 

732100 Текуће донације од међународних организација 3,408 3,357 98.50 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 186,646 105,096 56.31 

740000 Други приходи 77,865 29,553 37.95 

741000 Приходи од имовине 48,318 20,484 42.39 

741400 Накнада за коришчење прородних добара 218 0 0.00 

741500 Закуп непроизведене имовине 48,100 20,484 42.59 

742000 Продаја добара и услуга 18,945 3,688 19.47 

742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација 
7,060 2,139 30.30 

742200 Таксе и накнаде 11,585 1,473 12.71 

742300 Родитељски динар 300 76 25.33 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 8,300 4,439 53.48 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 8,200 4,439 54.13 

743900 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100 0 0.00 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 600 600 100.00 

744152 капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица 600 600 1.00 

745000 Мешовити и неодређени приходи 1,702 342 20.09 

745100 Мешовити и неодређени приходи 1,702 342 20.09 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 1 0.28 
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771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 1 0.28 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 1 0.28 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5,000 0 0.00 

841000 Примања од продаје земљишта 5,000 0 0.00 

841100 Примања од продаје земљишта 5,000 0 0.00 

 УКУПНО 573,877 287,844 50.16 

 

 

 

II) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА 

ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 

01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

 

Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 573,877 хиљада динара, извршени су у 

износу од 266,847 хиљада динара, односно 46.50 %. 

 

Употреба средстава јавних прихода по основним економским класификацијама буџета 

општине у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године била је следећа: 

 

у 000 динара 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2020. годину 

Остварење 

за I - I X 

2020 

Разлика 

% 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 382,743 199,382 52.09 

410000 Расходи за запослене 89,008 60,616 68.10 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 70,620 49,226 69.71 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 12,098 8,177 67.59 

413000 Накнаде у натури 110 0 0.00 

414000 Социјална давања запосленима 1,772 880 49.66 

415000 Накнаде трошкова за запослене 3,320 1,764 53.13 

416000 Награде запосленима 1,088 569 52.30 

420000 Коришћење услуга и роба 153,236 73,232 47.79 

421000 Стални трошкови 57,563 32,163 55.87 

422000 Трошкови путовања 835 103 12.34 

423000 Услуге по уговору 27,121 12,742 46.98 

424000 Специјализоване услуге 16,813 9,377 55.77 

425000 Текуће поправке и одржавање 40,663 15,268 37.55 

426000 Материјал 10,241 3,579 34.95 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуж. 1,050 704 67.05 

441000 Отплата домаћих камата 1,000 678 67.80 

444000 Пратећи трошкови задуживања 50 26 52.00 

450000 Субвенције 10,000 394 3.94 

451000 Субвенције јавним нефин. предузећима 10,000 394 3.94 

454000 Текуће субвенције приватним предузећима 0 0 0 
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460000 Донације, дотације и трансфери 71,652 36,124 50.42 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 54,649 25,417 46.51 

464000 Дотације организацијама основног соц. осигурања 15,247 9,498 62.29 

465000 Остале дотације и трансфери 1,756 1,209 68.85 

470000 Социјално осигурање и соц. заштита 27,488 13,086 47.61 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,488 13,086 47.61 

480000 Остали расходи 30,309 15,226 50.24 

481000 Дотације НВО 20,810 9,289 44.64 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4,279 4,693 109.68 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,220 600 14.22 

484000 Накнада штете елементарне непогоде 0 0 #DIV/0! 

485000 Накнада штете за повреде 1,000 644 64.40 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 175,339 58,384 33.30 

510000 Основна средства 172,339 58,184 33.76 

511000 Зграде и грађевински објекти 161,616 56,995 35.27 

512000 Машине и опрема 10,305 1,064 10.33 

515000 Нематеријална имовина 418 125 29.90 

540000 Природна имовина 3,000 200 6.67 

541000 Земљиште 3,000 200 6.67 

60000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 13,850 9,081 65.57 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 13,850 9,081 65.57 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 0.00 0.00 0.00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,945 0.00 0.00 

499110 Стална резерва 501 xxx  

499120 Текућа Резерва 1,444 xxx  

УКУПНО ИЗДАЦИ 573,877 266,847 46.50 

 

III) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕTСКОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА, КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО 

УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему и извршења приходовне и 

расходовних ставки буџета општине Баточина, утврђује се буџетски суфицит/дефицит, као и укупан 

фискални суфицит/дефицит на следећем нивоу, што је приказано у табели: 

 

 

у 000 динара 

Редни 

број 

Назив Ек. Клас. План 2020. Остварење I - 

XI 2020 Разлика % 

1 2 3 4 5 6 (5*100/4) 

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 573,877 287,844 50.16 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 541,069 255,036 47.14 

1 Текући приходи 7 536,069 255,036 47.58 

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5,000 0 0.00 

3 Примања од задуживања и продаје финан. Имов. 9 0 0 0.00 
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3.1. Примања од задуживања 91 0 0 0.00 

3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0.00 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 32,808 32,808 100.00 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 573,877 266,847 46.50 

4 Текући расходи 4 384,688 199,382 51.83 

5 Издаци за нефинансијску имовину 5 175,339 58,384 33.30 

6 Издаци за отплату главнице и набавку фин. Имовине 6 13,850 9,081 65.57 

6.1. Отплата главнице 61 13,850 9,081 65.57 

6.2. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0.00 

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
(3+7+8+9)-

(4+5+6) 0 20,997   

VI 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани 

издаци за набавку фин. имовине који се у смислу Закона о 
буџетском систему сматрају расходима) Део 62 0 0 0.00 

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -18,958 -2,730 14.40 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-(4+5+део 

62) -18,958 -2,730 14.40 

IX Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 - VI) Део 62 0 0 0.00 

X Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX) (92-62) 0 0 0.00 

XI Део средстава рачуна финансирања- отплата главнице (3.1 -6.1) (91-61) -13,850 -9,081 65.57 

XII 

Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X-

XI)   -13,850 -9,081 65.57 

XIII Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава   32,808 11,811 36.00 

XIV 

Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII-XIII)   18,958 2,730 14.40 

XV Износ укупног фискалног дефицита који остаје непокривен   0 0 0.00 

 

 

 

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за 

набавку нефинансијске имовине може се дати у табели: 

 

у 000 динара 

Редни 

број 
Назив План 2020. Остварење I 

- IX 2020 Разлика % 

1 2 3 4 5 

I Текући приходи (кл.7) 536,069 255,036 47.58 

II Примања од продаје нефин. имовине (кл.8) 5,000 0 0.00 

III УКУПНО (I+II) 541,069 255,036 47.14 

IV Текући расходи (кл. 4) 382,143 199,382 52.17 

V Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5) 175,339 58,384 33.30 

VI УКУПНО (IV+V) 557,482 257,766 46.24 

VII Буџетски дефицит/суфицит (III-VI) -16,413 -2,730 16.63 

VIII Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62) 0,00 0,00 0.00 

IX Примања од продаје финансијске имовине 0,00 0,00 0.00 
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X 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ 

(VII+(VIII-IX)) -16,413 -2,730 16.63 

 

 

Према обрачуну, за извештајни период утврђује се буџетски дефицит  у износу од 2.730 

хиљада динара, док је укупан фискални дефицит  у износу од 2.730 хиљада динара. 

 

 

IV) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о буџетском систему дефинисан је рачун финансирања 

који се утврђује на следећем нивоу: 

 

у 000 динара 

Редни 

број 
Назив План 2020. Остварење 

I - IX 2020 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Примања од задуживања (катег. 91) 0 0 0.00 

II Примања од продаје фин. имовине 5,000 0 0.00 

III Неутрошена средства из ранијих година 32,808 32,808 100.00 

IV УКУПНО (I+III) 32,808 32,808 100.00 

V Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61) 13,850 9,081 65.57 

VI 
Издаци за набавку финансијске имовине која 

није у циљу спровођења јавних политика (62) 
0.00 0.00 0.00 

VII УКУПНО (V+VI) 13,850 9,081 65.57 

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII) 18,958 23,727 125.16 

 

 

Из приложене табеле се уочава да се финансирање отплате главнице дуга не врши из примања 

по основу продаје финансијске имовине, пошто општина Баточина није вршила емисије ХоВ, те да се 

исто врши из текућих прихода и примања буџета у току извештајног периода. 

 

V) ОБЈАШЊЕЊЕ  ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

Укупно планирани расходи и издаци буџета општине Баточина износе 573.877 (у 000 динара), 

док су извршени расходи и издаци 266.847 (у 000 динара), што значи да је проценат извршења 

46,50%. 

 
 

VI) ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И 

ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА  

У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

А) На основу Уговора, преглед примљених донација од домаћих и страних донатора, 

укључујући и укупан износ и учешће општине Баточина према пројектима изгледа на следећи начин: 
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Донације 

Стање на 

почетку 

године 

Примљена 

донација у 

периоду I – 

IX 2020. год 

Учешће 

буџета 

општине 

Баточина 

Утрошено у 

периоду I – 

IX 2020. год 

Стање на 

крају 

периода 

Донатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирање 

избеглих и 

расељених лица 

3.54 80,000.00 0.00 80,000.00 3.54 
Комесаријат за 

избеглице РС 

Донација-

"COVID 19"-

помоћ 

становништву 

на територији 

општине 

Баточина,  у 

вези са 

проглашеним 

ванредним 

стањем дана 

15.03.2020. 

године у 

Републици 

Србији  

0.00 600,000.00 0.00    600,000.00 0.00 

"Хидромонтажа 

д.о.о" , Београд 

у износу од 

100.000,00 

динара: 

"Телекомуникац

ија" доо, Блаце у 

износу од 

250.000,00 

динара;" ТМГ 

Топлота" д.о.о, 

Баточина у 

износу од 

100.000,00 

динара;Брзан 

Пласт доо,Брзан 

у износу од 

150.000,00 

динара; 

Донација у роби 

и то 102 пакета 

који садржи 

прехрамбене и 

хигијенске 

производе у 

вези са 

проглашеним 

ванредним 

стањем дана 

15.03.2020. 

године у 

Републици 

Србији 

0.00 116,484.00 0.00 

 

 

116,484.00 

0.00 

Голубцов 

Михаил. 

држављанин 

Руске 

Федерације са 

привременим 

боравком у 

Милатовцу 

Имплементација 

пројекта за 

изградњу и 

реконструкцију 

спортских 

терена у 

општини 

Баточина 

11,229,581.84 2,792,214.34 6,112,290.76 19,822,618.06 311,468.88 
UNOPS, EU - 

PRO 

Имплементација 

пројекта  

"Ефикасно и 

ефективно 

управљање 

0.00 564,223.21 0.00 564,223.21 0.00 

Европска Унија 

из средстава ПА 

2014 кроз 

програм 

EXCHANGE 5 
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имовином- 

вредновање 

имовине и нови 

организациони 

оквир"   

Донација- 

уступање 

каменог 

агрегата 

фракције 0-

31mm укупне 

количине 730 t 

0.00 306,600.00 0.00 306,600.00 0.00 

"Теко Мининг" 

доо, Нови 

Београд 

Донација у виду 

штампача ,MFP 

SHARP A3 MX-

M266NV-1 

комад, за 

потребе 

редовних и 

ванредних 

преседничких, 

парламентарних 

избора, као и за 

изборе Савета 

националних 

мањина 

0.00 187,761.60 0.00 0.00 187,761.60 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА - 

РЕПУБЛИЧКА 

ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, са 

седиштем у 

Београду 

УКУПНО: 11,229,585.38 4,647,283.15 6,112,290.76 21,489,925.27 499,234.02 / 

 

 

Б) Општина Баточина је у 2020. години наставила отплату главнице кредита скопљеног са 

„Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд која је променила назив у „Addiko banka“ а.д. Београд, те је 

закључно са 30.09.2020. године и ова обавеза измирена у износу од 2.654.721,98 динара.  

 

 

У 2020. години вршена  је отплата главнице по инвестиционом кредиту са Комерцијалном 

банком, а.д. Београд и укупно измирена главница у извештајном периоду износи 6.425.695,23 динара. 

 

 

VII) ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

Стална буџетска резерва 

 

Одлуком о буџету општине Баточина за 2020. годину планирана су средства за сталну 

буџетску резерву у износу од 1.000.000,00 динара, у оквирима 0,5% планираних прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине буџета за текућу годину 

Другом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину увећана је 

планска вредност средстава за сталну буџетску резерву тако да након извршеног ребаланса  износи 

1.500.000,00 динара. 

 

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

41 

 

95/18, 31/19 и 72/19 ) средства сталне буџетске резерве користи се за финасирање расхода и издатака 

ради отклањања последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, 

клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошких катастрофа и друге 

елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље 

људи или проузрокује штету већих размера 

 

Средства сталне буџетске резерве су трошена за следеће намене: 

 

Од планираних средстава сталне буџетске резерве остало је неутрошено 501.224,30 динара. 

 

Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

Финансирање 

трошкова у циљу 

спречавања 

ширења вируса 

COVID-19. 

20.03.2020. 400-26/20-02 998,775.70 

Набавка пакета хране за 

социјално угрожене, набака 

заштитних маски за 

вишекратну употребу, набавка 

алкохола 70% и једнократних 

рукавица за запослене у 

Општинској управи, као и  

вршење превентивне  

дезинфекције објеката у циљу 

спречавања вируса 

УКУПНО:  -  -   998,775.70       -  

 

 

Текућа буџетска резерва 

 

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 

, 31/19 и 72/19), средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису 

извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 

довољне.Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4 % укупних прихода и примања од 

продаје  нефинансијске имовине за буџетску годину. За текућа буџетску резерва у Oдлуци о буџету 

за 2020. годину планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. 

 

Поред увећања планске вредности сталну буџетску резерву , такође другом изменом и 

допуном Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину увећана је планска вредност средстава 

за текућу буџетску резерву тако да након извршеног ребаланса  износи 3.500.000,00 динара. 

 

Потрошено је: 

 

 

Назив Датум  

Број 

решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

"Михајловић" 

ДОО,Доња Мутница 
26.3.2020 400-29/20-02 39,822.10 

Потрошња горива за ангажовање 

волонтерских служби за доставу основних 

животних намирница, лекова и средства за 

хигијену на терену услед проглашеног 

ванредног стања на територији Републике 

Србије 
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"Ђорђевић" 

доо.Баточина 
31.3.2020 400-36/20-02 1,484,600.00 

Набавка пакета хране и средства за 

хигијену корисницима пензије услед 

проглашеног ванредног стања. 

Предшколска 

установа"Полетарац" 

Баточина 

7.5.2020 400-43/20-02 97,384.00 

Набавка средстава за заштиту и хигијену за 

примену превентивних мера у установи 

услед пандемије COVID 19 

"Еко дезинфекција" 

Јагодина 

19.5.2020 400-49/20-02 67,325.00 

Дезинфекција објекта предшколске 

установе"Полетарац" објекта за продужен 

боравак деце и сале Основне школе "Свети 

Сава" Баточина и зграде Општинске управе 

општине Баточина по рачуну број 567/05/20 

Регионална агенција за 

економски развој 

Шумадије и Поморавља 

д.о.о.,Крагујевац 

29.6.2020 400-57/20-02 110,095.60 

Учешће општине Баточина у финансирању 

пројеката "Међуопштински пројекат за 

развој ловног туризма на територији  

Шумадијског округа" 

СР"Тигар Брзан пласт-

Капија Шумадије" 
14.7.2020 400-63/20-02 256,872.50 

Обезбеђење смештаја и исхране запослених 

у ЈКП "Водовод и канализација" из 

Београда ангажованих на обезбеђивању 5 

цистерни пијаће воде које су биле на 

располагање грађанима општине Баточина 

у периоду превезивања магистралног 

цевовода за водоснабдевање, а у вези са 

радовима на изградњи државног пута 1б 

реда бр. 24 Крагујевац на деоници "Рогот" 

УКУПНО:  -  -   2,056,099.20       -  

 

 

Од планираних средстава текуће буџетске резерве остало је неутрошено 1.443.900,80 динара. 

 

 

VIII) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ У 

ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину , Одлуке о првој 

измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину и Одлуке о другојј измени и 

допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину, преглед извршења буџетских расхода 

општине Баточина по програмима и програмским активностима је дат у табели: 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД  ОД  01-01-2020 ДО  30-09-2020 

 Програм Програмска  ОПИС Средства из  Средства из  Средства из  Укупна средства Реализација Салдо % 
 активност    буџета осталих извора сопствених  
 /Пројекат извора 

 

0101 Пољопривреда и рурални развој 7,950,000.00 0.00 0.00 7,950,000.00 131,300.00 7,818,700.00 1.65 
 0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  1,850,000.00 0.00 0.00 1,850,000.00 131,300.00 1,718,700.00 7.10 
 0101 0002 Мере подршке руралном развоју 6,100,000.00 0.00 0.00 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 0.00 
 

0401 Заштита животне средине 24,750,000.00 0.00 0.00 24,750,000.00 10,757,881.43 13,992,118.57 43.47 
 0401 0004 Управљање отпадним водама 12,450,000.00 0.00 0.00 12,450,000.00 3,368,434.24 9,081,565.76 27.06 
 0401 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 7,389,447.19 4,310,552.81 63.16 
 0401 0006 Управљање осталим врстам отпада 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 

0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 
 енергијер 

 0501 0001 Унапређење и побољшање енергетске  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 

0602 Опште услуге локалне самоуправе 104,425,208.80 6,078,158.24 0.00 110,503,367.0 60,539,722.46 49,963,644.58 54.79 
 4 

 0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских  81,278,022.70 5,778,158.24 0.00 87,056,180.94 49,840,072.86 37,216,108.08 57.25 
 0602 0002 Функционисање месних заједница 3,652,061.00 300,000.00 0.00 3,952,061.00 289,444.20 3,662,616.80 7.32 
 0602 0003 Сервисирање јавниог дуга 14,900,000.00 0.00 0.00 14,900,000.00 9,784,762.80 5,115,237.20 65.67 
 0602 0009 Текућа буџетска резерва 1,443,900.80 0.00 0.00 1,443,900.80 0.00 1,443,900.80 0.00 
 0602 0010 Стална буџетска резева 501,224.30 0.00 0.00 501,224.30 0.00 501,224.30 0.00 
 0602 0014 Управљање ванредним ситуацијама 2,650,000.00 0.00 0.00 2,650,000.00 650,002.50 1,999,997.50 24.53 
 

0701 Организација саобраћаја и саобраћајна  51,986,500.00 14,938,417.08 0.00 66,924,917.08 35,488,364.07 31,436,553.01 53.03 
 инфраструкт. 

 0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 51,986,500.00 14,938,417.08 0.00 66,924,917.08 35,488,364.07 31,436,553.01 53.03 
 

0901 Социјална и дечија заштита 24,001,305.70 6,809,576.17 0.00 30,810,881.87 14,080,208.71 16,730,673.16 45.70 
 0901 0001 Социјалне помоћи 5,686,345.70 3,900,000.00 0.00 9,586,345.70 6,226,309.56 3,360,036.14 64.95 
 0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 2,232,000.00 922,536.17 0.00 3,154,536.17 896,400.00 2,258,136.17 28.42 
 0901 0005 Подршка реализацији програма црвеног крста 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 750,000.00 40.00 
 0901 0006 Подршка деци и породица са децом 12,632,960.00 1,987,040.00 0.00 14,620,000.00 6,457,499.15 8,162,500.85 44.17 
 0901 0008 Подршка старим лицима и/или особама са  2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 
 

1101 Локални развој и просторно планирање 3,170,000.00 3,462,000.00 0.00 6,632,000.00 815,846.43 5,816,153.57 12.30 
 1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 492,000.00 0.00 2,492,000.00 0.00 2,492,000.00 0.00 
 1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 0.00 820,000.00 815,846.43 4,153.57 99.49 
 1101 0004 Социјално становање 350,000.00 2,970,000.00 0.00 3,320,000.00 0.00 3,320,000.00 0.00 
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1102 Комуналне делатности 72,100,500.00 73,592,542.97 0.00 145,693,042.9 49,407,795.19 96,285,247.78 33.91 
 7 

 1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 22,560,000.00 5,025,000.00 0.00 27,585,000.00 17,737,582.49 9,847,417.51 64.30 
 1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 10,000,000.00 14,998,958.00 0.00 24,998,958.00 22,941,266.89 2,057,691.11 91.77 
 1102 0003 Одржавање чостоће на површинама јавне  7,604,000.00 0.00 0.00 7,604,000.00 5,003,412.90 2,600,587.10 65.80 
 1102 0004 ЗОО хигијена 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 1,994,880.00 1,705,120.00 53.92 
 1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 11,152,000.00 52,190,000.00 0.00 63,342,000.00 0.00 63,342,000.00 0.00 
 1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 884,500.00 0.00 0.00 884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 
 1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 16,200,000.00 1,378,584.97 0.00 17,578,584.97 1,730,652.91 15,847,932.06 9.85 
 

1201 Развој културе и информисања 24,178,304.00 1,075,560.00 0.00 25,253,864.00 12,936,725.90 12,317,138.10 51.23 
 1201 0001 Функционисање локалних установа културе 20,591,864.00 172,000.00 0.00 20,763,864.00 12,289,729.13 8,474,134.87 59.19 
 1201 0002 Јачање културне продукције и уметничког  2,356,240.00 533,760.00 0.00 2,890,000.00 173,263.77 2,716,736.23 6.00 
 1201 0003 Унапређење система очувања и представљања  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 1201 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у  630,200.00 369,800.00 0.00 1,000,000.00 473,733.00 526,267.00 47.37 
 

1301 Развој спорта и омладине 14,640,000.00 0.00 0.00 14,640,000.00 8,618,898.20 6,021,101.80 58.87 
 1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама,  14,490,000.00 0.00 0.00 14,490,000.00 8,618,898.20 5,871,101.80 59.48 
 1301 0005 Спровођење омладинске политике 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 
 

1501 Локални економски развој 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 100.00 
 1501 0002 Мере активне политике запошљавања 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 100.00 
1502 Развој туризма 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 
 1502 0002 Промоција туристичке понуде 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 
 

1801 Здравствена заштита 12,792,081.00 255,000.00 0.00 13,047,081.00 7,298,396.53 5,748,684.47 55.94 
 1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене  12,792,081.00 255,000.00 0.00 13,047,081.00 7,298,396.53 5,748,684.47 55.94 
 

2001 Предшколско васпитање и образовање 45,901,454.00 6,114,640.00 0.00 52,016,094.00 28,985,324.62 23,030,769.38 55.72 
 2001 0001  Функционисање предшколских установа 45,901,454.00 6,114,640.00 0.00 52,016,094.00 28,985,324.62 23,030,769.38 55.72 
 

2002 Oсновно образовање и васпитање 38,500,000.00 0.00 0.00 38,500,000.00 18,228,999.54 20,271,000.46 47.35 
 2002 0001  Функционисање основних школа 38,500,000.00 0.00 0.00 38,500,000.00 18,228,999.54 20,271,000.46 47.35 
 

2003 Средње образовање и васпитање 15,610,000.00 0.00 0.00 15,610,000.00 7,096,061.48 8,513,938.52 45.46 
 2003 0001  Функционисање средњих школа 15,610,000.00 0.00 0.00 15,610,000.00 7,096,061.48 8,513,938.52 45.46 
 

2101 Политички систем локалне самоуправе 18,525,546.50 0.00 0.00 18,525,546.50 10,236,854.43 8,288,692.07 55.26 
 2101 0001 Функционисање скупштине 10,416,306.50 0.00 0.00 10,416,306.50 5,502,925.82 4,913,380.68 52.83 
 2101 0002 Функционисање извршних органа 8,109,240.00 0.00 0.00 8,109,240.00 4,733,928.61 3,375,311.39 58.38 

 УКУПНО: 461,550,900.00 112,325,894.46 0.00 573,876,794.46 266,846,938.99 307,029,855.47 46.50 
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Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године је састављен на 

основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских средстава, Извештаја о извршењу 

које су доставили сви индиректни корисници буџетских средстава и евиденције са наменских подрачуна 

донација за спровођење пројеката на територији општине Баточина. 

 

 

У складу са чланом 5. у Посебном делу Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину, 

преглед извршења буџетских расхода општине Баточина је дат у табели: 
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2020 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2020 

Извршење 

средстава из 

буџета I-IX 

2020 

Извршење 

редстава из 

осталих 

извора I-IX 

2020 

Укупо 

извршена 

средства I-IX 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 10,416,306.50 0.00 10,416,306.50 5,502,925.82 0.00 5,502,925.82 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 10,416,306.50 0.00 10,416,306.50 5,502,925.82 0.00 5,502,925.82 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 10,416,306.50 0.00 10,416,306.50 5,502,925.82 0.00 5,502,925.82 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1,770,000.00 0.00 1,770,000.00 1,515,801.88 0.00 1,515,801.88 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 295,000.00 0.00 295,000.00 252,381.03 0.00 252,381.03 

            003 421 Стални трошкови 80,000.00 0.00 80,000.00 53,384.40 0.00 53,384.40 

            004 422 Трошкови путов. изабраних лица 50,000.00 0.00 50,000.00 14,400.00 0.00 14,400.00 

            005 423 Услуге по уговору 5,742,872.50 0.00 5,742,872.50 2,584,244.67 0.00 2,584,244.67 

                - Накнада комисијама, саветима и рад. телима 400,000.00 0.00 400,000.00 35,068.11 0.00 35,068.11 

                - Накнада одборницима Скупштине 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00 238,199.22 0.00 238,199.22 

                

- Бруто накнада председнику  и заменику 

председника Скупштине 1,024,000.00 0.00 1,024,000.00 445,270.04 0.00 445,270.04 

                -Уговорене услуге 20,000.00    0.00    

                - Трошкови репрезентације 1,256,872.50 0.00 1,256,872.50 366,562.50 0.00 366,562.50 

                - Изборна комисија 1,527,000.00 0.00 1,527,000.00 1,499,144.80 0.00 1,499,144.80 

            006 425 -Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 

            007 426 Материјал 620,000.00 0.00 620,000.00 120,673.97 0.00 120,673.97 

            008 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 1,187,950.00 0.00 1,187,950.00 771,832.35 0.00 771,832.35 
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          009 481 Финансирање политичких странака 520,484.00 0.00 520,484.00 170,207.52 0.00 170,207.52 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6,562,240.00 0.00 6,562,240.00 4,469,394.04 0.00 4,469,394.04 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 6,562,240.00 0.00 6,562,240.00 4,469,394.04 0.00 4,469,394.04 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 6,562,240.00 0.00 6,562,240.00 4,469,394.04 0.00 4,469,394.04 

            010 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,396,000.00 0.00 4,396,000.00 3,408,950.96 0.00 3,408,950.96 

            011 412 Социјални доприноси (послодавац) 764,480.00 0.00 764,480.00 567,590.45 0.00 567,590.45 

            012 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            013 422 Трошкови путовања 200,000.00 0.00 200,000.00 28,800.00 0.00 28,800.00 

            014 423 Услуге по уговору 500,000.00 0.00 500,000.00 168,781.01 0.00 168,781.01 

            015 425 Трошкови одржав. возила 150,000.00 0.00 150,000.00 23,000.00 0.00 23,000.00 

            016 426 Трошкови матер. и набавке горива 500,000.00 0.00 500,000.00 230,690.63 0.00 230,690.63 

            017 465 Остале текуће дотације по закону 41,760.00 0.00 41,760.00 41,580.99 0.00 41,580.99 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1,547,000.00 0.00 1,547,000.00 264,534.57 0.00 264,534.57 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 1,547,000.00 0.00 1,547,000.00 264,534.57 0.00 264,534.57 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 1,547,000.00 0.00 1,547,000.00 264,534.57 0.00 264,534.57 

            165 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 846,000.00 0.00 846,000.00 60,147.08 0.00 60,147.08 

            166 412 Социјални доприноси (послодавац) 141,000.00 0.00 141,000.00 10,014.49 0.00 10,014.49 

            018 423 Услуге по уговору 560,000.00 0.00 560,000.00 194,373.00 0.00 194,373.00 

  

              - Накнаде за рад чланова Општинског већа 400,000.00 0.00 400,000.00 135,235.00 0.00 135,235.00 

          - Савет за безбедност у саобраћају 60,000.00 0.00 60,000.00 6,290.00 0.00 6,290.00 

           -Објављивање огласа 100,000.00 0.00 100,000.00 52,848.00 0.00 0.00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 371,479,974.50 105,649,254.46 477,129,228.96 171,921,972.49 42,950,350.35 214,872,322.84 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

48 

 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 100,773,147.80 5,778,158.24 106,551,306.04 55,089,507.26 5,185,331.00 60,274,838.26 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
81,278,022.70 5,778,158.24 87,056,180.94 44,654,741.96 5,185,331.00 49,840,072.96 

            019 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 25,828,300.00 0.00 25,828,300.00 16,848,292.38 0.00 16,848,292.38 

            020 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,425,250.00 0.00 4,425,250.00 2,785,145.08 0.00 2,785,145.08 

            021 413 Накнаде у натури  10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            022 414 Соц. давања запосленима 420,000.00 0.00 420,000.00 327,568.00 0.00 327,568.00 

            023 415 Накнада за запослене (превоз) 1,990,000.00 0.00 1,990,000.00 1,041,731.64 0.00 1,041,731.64 

            024 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 270,000.00 0.00 270,000.00 64,197.89 0.00 64,197.89 

            025 421 Стални трошкови 22,861,525.00 0.00 22,861,525.00 12,130,825.16 0.00 12,130,825.16 

                - Комуналне услуге 14,211,525.00 0.00 14,211,525.00 6,007,095.97   6,007,095.97 

           - Расходи за енергију 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 4,676,219.16 0.00 4,676,219.16 

           - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 855,228.53 0.00 855,228.53 

           - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 500,000.00 0.00 500,000.00 146,486.21 0.00 146,486.21 

                - Трошкови платног промета 700,000.00 0.00 700,000.00 445,795.29 0.00 445,795.29 

            026 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 16,475.00 0.00 16,475.00 

            027 423 Услуге по уговору 11,491,140.00 858,860.00 12,350,000.00 6,767,992.93 564,223.21 7,332,216.14 

                - Уговорене услуге Општине 11,091,140.00 858,860.00 11,950,000.00 6,612,795.53 564,223.21 7,177,018.74 

           - Трошкови репрезентације 400,000.00 0.00 400,000.00 155,197.40 0.00 155,197.40 

            028 424 Специјализоване услуге 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 858,480.66 0.00 858,480.66 

            029 425 Расходи за текуће одржавање 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 955,118.10 0.00 955,118.10 

            030 426 Материјални трошкови 2,777,152.10 0.00 2,777,152.10 1,511,294.97 0.00 1,511,294.97 

                - Трошкови горива 539,822.10 0.00 539,822.10 246,713.75 0.00 246,713.75 

              - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 250,000.00 0.00 250,000.00 147,821.50 0.00 147,821.50 

                - Расходи за материјал 1,987,330.00 0.00 1,987,330.00 1,116,759.72 0.00 1,116,759.72 

            031 465 Остале текуће дотације по закону 200,000.00 0.00 200,000.00 175,176.25 0.00 175,176.25 

            032 482 Порези и обавезне таксе 250,000.00 3,883,858.24 4,133,858.24 64,862.50 4,621,107.79 4,685,970.29 

            033 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 589,530.80 0.00 589,530.80 

            034 511 Средства за инвестиционо одржавање зграде 260,095.60 0.00 260,095.60 110,095.60 0.00 110,095.60 
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          035 512 Средства за набавку опреме 1,094,560.00 1,035,440.00 2,130,000.00 207,955.00 0.00 207,955.00 

            036 515 Нематеријална имовина 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            037 541 Земљиште 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 14,900,000.00 0.00 14,900,000.00 9,784,762.80 0.00 9,784,762.80 

            038 441 Отплата камате домаћим кредиторима 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 678,279.87 0.00 678,279.87 

            039 444 Негативне курсне разлике 50,000.00 0.00 50,000.00 26,065.72 0.00 26,065.72 

            040 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 13,850,000.00 0.00 13,850,000.00 9,080,417.21 0.00 9,080,417.21 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1,443,900.80 0.00 1,443,900.80 0.00 0.00 0.00 

            041 499 Текућа буџетска резерва 1,443,900.80 0.00 1,443,900.80 0.00 0.00 0.00 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 501,224.30 0.00 501,224.30 0.00 0.00 0.00 

            042 499 Стална буџетска резерва 501,224.30 0.00 501,224.30 0.00 0.00 0.00 

    250   0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 2,650,000.00 0.00 2,650,000.00 650,002.50 0.00 650,002.50 

            043 423 Услуге по уговору 1,200,000.00 0.00 0.00 650,002.50 0.00 650,002.50 

            044 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            045 426 Материјални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            046 511 Пројектно планирање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            047 512 Средства за набавку опреме 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

      1101 Програм 01- Урбанизам и просторно планирање 3,170,000.00 3,462,000.00 6,632,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

    620   0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 492,000.00 2,492,000.00 0.00 0.00 0.00 

            048 511 Пројектно планирање 2,000,000.00 492,000.00 2,492,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 820,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

            049 512 Машина и опрема 820,000.00 0.00 820,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 350,000.00 2,970,000.00 3,320,000.00 0.00 0.00 0.00 
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          050 472 Програми и пројекти КИРС 350,000.00 2,970,000.00 3,320,000.00 0.00 0.00 0.00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 72,100,500.00 73,592,542.97 145,693,042.97 29,097,780.92 20,310,014.27 49,407,795.19 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 22,560,000.00 5,025,000.00 27,585,000.00 12,712,582.49 5,025,000.00 17,737,582.49 

            051 421 Стални трошкови 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 8,182,444.49 0.00 8,182,444.49 

            052 425 Текуће поправке и одржавање 1,360,000.00 0.00 1,360,000.00 738,018.00 0.00 738,018.00 

            053 511 Инвестиционо одржавање 8,200,000.00 5,025,000.00 13,225,000.00 3,792,120.00 5,025,000.00 8,817,120.00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 10,000,000.00 14,998,958.00 24,998,958.00 9,034,837.59 13,906,429.30 22,941,266.89 

            054 424 Специјализоване услуге 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,006,966.78 0.00 1,006,966.78 

            055 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            056 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00 33,230.00 0.00 33,230.00 

            057 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 400,000.00 0.00 400,000.00 394,350.05 0.00 394,350.05 

            058 511 Издаци за нефинансијску имовину 7,900,000.00 14,998,958.00 22,898,958.00 7,600,290.76 13,906,429.30 21,506,720.06 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7,604,000.00 0.00 7,604,000.00 5,003,412.90 0.00 5,003,412.90 

            059 424 Специјализоване услуге 7,084,000.00 0.00 7,084,000.00 5,003,412.90 0.00 5,003,412.90 

            060 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00 0.00 0.00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 1,994,880.00 0.00 1,994,880.00 

            061 424 Специјализоване услуге 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 1,350,300.00 0.00 1,350,300.00 

            062 485 Накнаде штете за повреде  1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 644,580.00 0.00 644,580.00 

    620   

0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

11,152,000.00 52,190,000.00 63,342,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
    063 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

            064 511 Инвестиционо одржавање 11,052,000.00 52,190,000.00 63,242,000.00 0.00 0.00 0.00 

    510   
0006 ПА 0006-Одржавање гробаља и погребне услуге 

884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 0.00 0.00 
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            065 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 0.00   

    620   0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 16,200,000.00 1,378,584.97 17,578,584.97 352,067.94 1,378,584.97 1,730,652.91 

            066 511 Инвестиционо одржавање 16,200,000.00 1,378,584.97 17,578,584.97 352,067.94 1,378,584.97 1,730,652.91 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 2,420,000.00 0.00 2,420,000.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 

    130   0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 

            067 464 Текуће дотације НСЗ 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 

            068 421 Стални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            069 422 Трошкови путовања 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            070 423 Услуге по уговору 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            071 426 Материјални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 7,950,000.00 0.00 7,950,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

            072 423 Услуге по уговору 350,000.00 0.00 350,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

            073 451 
Субвенција јавним нефинансијским 
предузећима 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

    421   0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            074 451 Субвенције у пољопривреди 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 24,750,000.00 0.00 24,750,000.00 10,757,881.43 0.00 10,757,881.43 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 12,450,000.00 0.00 12,450,000.00 3,368,434.24 0.00 3,368,434.24 

            075 421 Стални трошкови 350,000.00 0.00 350,000.00 188,126.61 0.00 188,126.61 

            076 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 
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          077 451 
Субвенција јавним нефинансијским 
предузећима 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 

            078 511 Инвестиционо одржавање 9,440,000.00 0.00 9,440,000.00 2,910,307.63 0.00 2,910,307.63 

    510   0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 7,389,447.19 0.00 7,389,447.19 

            079 421 Стални трошкови 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 7,389,447.19 0.00 7,389,447.19 

    560   
0006 ПА 0006 - Управљање осталим врстана отпада 

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            080 424 Специјализоване услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
51,986,500.00 14,938,417.08 66,924,917.08 20,549,946.99 14,938,417.08 35,488,364.07 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 51,986,500.00 14,938,417.08 66,924,917.08 20,549,946.99 14,938,408.07 35,488,355.06 

            081 423 Уговорене услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            082 425 Tekуће поправке и одржавање 31,770,000.00 0.00 31,770,000.00 13,075,439.16 0.00 13,075,439.16 

            083 426 Материјал 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

            084 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 500,000.00 0.00 500,000.00 493,506.00 0.00 493,506.00 

            085 451 

Субвенција јавним нефинансијским 

предузећима 335,500.00 0.00 335,500.00 0.00 0.00 0.00 

            086 511 Инвестиционо одржавање 16,041,000.00 14,938,417.08 30,979,417.08 6,981,001.83 14,938,408.07 21,919,409.90 

            087 512 Средства за набавку опреме 2,340,000.00 0.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 

      
2002 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 18,228,999.54 0.00 18,228,999.54 

    912 
  0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 

38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 18,228,999.54 0.00 18,228,999.54 

            088 463 Трансфери осталим нивоима власти 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 18,228,999.54 0.00 0.00 

            
Програм 10- Средње образовање и васпитање 

15,610,000.00 0.00 15,610,000.00 7,096,061.48 0.00 7,096,061.48 

    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих школа 

15,610,000.00 0.00 15,610,000.00 7,096,061.48 0.00 7,096,061.48 

            089 463 Трансфери осталим нивоима власти 15,610,000.00 0.00 0.00 7,096,061.48 0.00 7,096,061.48 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 24,001,305.70 6,809,576.17 30,810,881.87 11,563,620.71 2,516,588.00 14,080,208.71 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

53 

 

    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 5,686,345.70 3,900,000.00 9,586,345.70 3,919,721.56 2,306,588.00 6,226,309.56 

            090 463 

Трансфери осталим нивоима власти (са 

структуром) 538,500.00 0.00 538,500.00 92,272.96 1,626,588.00 1,718,860.96 

            091 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-КИРС 3,663,245.70 3,300,000.00 6,963,245.70 2,342,848.60 80,000.00 2,422,848.60 

            164 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-
COVID 19 1,484,600.00 600,000.00 2,084,600.00 1,484,600.00 600,000.00 2,084,600.00 

    090   0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 2,232,000.00 922,536.17 3,154,536.17 896,400.00 0.00 896,400.00 

            092 424 Специјализоване услуге 1,932,000.00 922,536.17 2,854,536.17 896,400.00 0.00 896,400.00 

            093 481 Дотација удружењима грађана 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

    090   0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            094 481 Дотације Црвеном крсту 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

    040   0008 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 11,452,960.00 1,775,040.00 13,228,000.00 5,611,499.15 0.00 5,611,499.15 

            095 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 11,452,960.00 1,775,040.00 13,228,000.00 5,611,499.15 0.00 5,611,499.15 

                - Накнаде за децу рођену у 2020.год 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 960,000.00 0.00 960,000.00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 2,470,000.00 0.00 2,470,000.00 

                - Накнада за превоз деце и смештај деце 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1,101,499.15 0.00 1,101,499.15 

                - Стипендије ученицима,студентиа 1,728,000.00 0.00 1,728,000.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 

               -Мереп опулационе политике 624,960.00 1,775,040.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом 
3,380,000.00 212,000.00 3,592,000.00 636,000.00 210,000.00 846,000.00 

            096 472 Стални трошкови 1,180,000.00 212,000.00 1,392,000.00 636,000.00 210,000.00 846,000.00 

            097 481 Услуге по уговору 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

            

Програм 12-Здравствена заштита 

12,792,081.00 255,000.00 13,047,081.00 7,298,396.53 0.00 7,298,396.53 

          0001 

ПА  0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 12,792,081.00 255,000.00 13,047,081.00 7,298,396.53 0.00 7,298,396.53 

            098 464 

Трансфери осталим нивоима власти са 

структуром 12,792,081.00 255,000.00 13,047,081.00 7,298,396.53 0.00 7,298,396.53 
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      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 2,186,440.00 813,560.00 3,000,000.00 473,733.00 0.00 473,733.00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
956,240.00 443,760.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 

            099 481 Дотације невладиним организацијама 956,240.00 443,760.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            100 481 Дотације невладиним организацијама 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
630,200.00 369,800.00 1,000,000.00 473,733.00 0.00 473,733.00 

            101 423 Услуге по уговору 630,200.00 369,800.00 1,000,000.00 473,733.00 0.00 473,733.00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 14,640,000.00 0.00 14,640,000.00 8,618,898.20 0.00 8,618,898.20 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
14,490,000.00 0.00 14,490,000.00 8,618,898.20 0.00 8,618,898.20 

            102 481 Дотације невладиним организацијама 14,490,000.00 0.00 14,490,000.00 8,618,898.20 0.00 8,618,898.20 

    130   0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            103 423 Уговорене услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            104 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            105 481 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            106 511 Инвестиционо одржавање зграде 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 45,901,454.00 6,114,640.00 52,016,094.00 27,378,021.65 1,607,302.97 28,985,324.62 

      2001 Програм 08- Предшколско васпитање и образовање 45,901,454.00 6,114,640.00 52,016,094.00 27,378,021.65 1,607,302.97 28,985,324.62 
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    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 45,901,454.00 6,114,640.00 52,016,094.00 27,378,021.65 1,607,302.97 28,985,324.62 

            107 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 27,207,480.00 0.00 27,207,480.00 19,682,493.38 0.00 19,682,493.38 

            108 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,666,080.00 0.00 4,666,080.00 3,277,135.13 0.00 3,277,135.13 

            109 413 Накнаде у натури 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            110 414 Социјална давања запосленима  907,100.00 100,000.00 1,007,100.00 368,736.48 0.00 368,736.48 

            111 415 Трошкови превоза радника 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 587,986.54 0.00 587,986.54 

            112 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 270,700.00 0.00 270,700.00 0.00 0.00 0.00 

            113 421 Стални трошкови 2,775,550.00 1,491,900.00 4,267,450.00 1,540,150.40 865,356.95 2,405,507.35 

            114 422 Трошкови путовања 245,000.00 0.00 245,000.00 40,550.80 0.00 40,550.80 

            115 423 Услуге по уговору 1,189,000.00 350,000.00 1,539,000.00 594,557.42 9,120.00 603,677.42 

            116 424 Специјализоване услуге 250,000.00 430,900.00 680,900.00 0.00 236,560.00 236,560.00 

            117 425 Текуће поправке и одржавање 1,190,000.00 50,000.00 1,240,000.00 129,069.00 4,950.00 134,019.00 

            118 426 Материјал 4,030,184.00 1,177,200.00 5,207,384.00 999,563.40 491,316.02 1,490,879.42 

            119 465 Остале текуће дотације по закону 250,000.00 0.00 250,000.00 151,153.10 0.00 151,153.10 

            120 482 Остали порези и обавезне таксе 80,000.00 0.00 80,000.00 6,626.00 0.00 6,626.00 

            121 512 Машине и опрема 1,690,360.00 2,514,640.00 4,205,000.00 0.00   0.00 

                Извори финансирања за функцију 911: 45,901,454.00     27,378,021.65     

              03 Социјални доприноси   100,000.00     0.00   

              07 Средства из Републике   5,714,640.00     874,771.63   

              13 Пренета неутрошена средства   0.00     0.00   

              16 Родитељски динар   300,000.00     0.00   

                Укупно Друштвена брига о деци   6,114,640.00 58,130,734.00    28,252,793.28 

4 4.03 КУЛТУРНО  ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 13,495,000.00 160,000.00 13,655,000.00 7,121,762.81 8,984.00 7,130,746.81 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 13,495,000.00 160,000.00 13,655,000.00 7,121,762.81 8,984.00 7,130,746.81 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 12,095,000.00 70,000.00 12,165,000.00 6,950,499.04 6,984.00 6,957,483.04 

            122 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 5,712,000.00 0.00 5,712,000.00 4,279,096.35 0.00 4,279,096.35 
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          123 412 Социјални доприноси (послодавац) 981,000.00 0.00 981,000.00 713,136.90 0.00 713,136.90 

            124 414 Социјална давања запосленима  100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            125 415 Накнаде трокова за запослене 130,000.00 0.00 130,000.00 66,939.00 0.00 66,939.00 

            126 416 Награде, бонуси и остали посл. Расходи 282,000.00 0.00 282,000.00 259,786.03 0.00 259,786.03 

            127 421 Стални трошкови 1,880,000.00 20,000.00 1,900,000.00 1,049,824.34 4,544.00 1,054,368.34 

            128 422 Трошкови путовања 50,000.00 20,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

            129 423 Услуге по уговору 1,170,000.00 0.00 1,170,000.00 431,145.29 0.00 431,145.29 

            130 424 Специјализоване услуге 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 

            131 425 Текуће поправке и одржавање 460,000.00 0.00 460,000.00 44,954.99 0.00 44,954.99 

            132 426 Материјал 210,000.00 20,000.00 230,000.00 33,069.97 2,440.00 35,509.97 

            133 465 Остале текуће дотације по закону 40,000.00 0.00 40,000.00 32,556.17 0.00 32,556.17 

            134 482 Остали порези и обавезне таксе 20,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

            135 511 Инвестиционо одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            136 512 Машине и опрема 410,000.00 0.00 410,000.00 39,990.00 0.00 39,990.00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1,400,000.00 90,000.00 1,490,000.00 171,263.77 2,000.00 173,263.77 

            137 422 Трошкови путовања 0.00 80,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 

            138 423 Услуге по уговору 1,270,000.00 10,000.00 1,280,000.00 76,732.00 0.00 76,732.00 

            139 426 Материјални трошкови 130,000.00 0.00 130,000.00 94,531.77   94,531.77 

4 4.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 8,496,864.00 102,000.00 8,598,864.00 5,322,887.96 9,358.13 5,332,246.09 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 8,496,864.00 102,000.00 8,598,864.00 5,322,887.96 9,358.13 5,332,246.09 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 8,496,864.00 102,000.00 8,598,864.00 5,322,887.96 9,358.13 5,332,246.09 

            140 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,860,000.00 0.00 4,860,000.00 3,431,383.06 0.00 3,431,383.06 

            141 412 Социјални доприноси (послодавац) 825,000.00 0.00 825,000.00 571,325.23 0.00 571,325.23 

            143 414 Социјална давања запосленима  245,326.00 0.00 245,326.00 183,076.00 0.00 183,076.00 

            144 415 Накнаде трошкова запосленима 150,000.00 0.00 150,000.00 67,506.90 0.00 67,506.90 

            145 416 Награде, бонуси и остали посл. Расходи 265,000.00 0.00 265,000.00 245,234.00 0.00 245,234.00 
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          146 421 Стални трошкови 900,000.00 4,000.00 904,000.00 502,416.21 1,530.93 503,947.14 

            147 422 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 40,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

            148 423 Услуге по уговору 300,000.00 0.00 300,000.00 72,425.00 0.00 72,425.00 

            149 424 Специјализоване услуге 60,000.00 30,000.00 90,000.00 24,540.00 0.00 24,540.00 

            150 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00 7,460.00 0.00 7,460.00 

            151 426 Материјал 150,000.00 0.00 150,000.00 62,290.40 0.00 62,290.40 

            152 465 Остале текуће дотације по закону 36,538.00 0.00 36,538.00 36,538.00 0.00 36,538.00 

            153 482 Остали порези и таксе 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

            154 483 Новчане казне по решењу суда 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

            155 512 Опрема 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            156 515 Књиге и литература 300,000.00 68,000.00 368,000.00 117,693.16 7,827.20 125,520.36 

4 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 198,086.64 91,357.56 289,444.20 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 198,086.64 91,357.56 289,444.20 

    160   0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 198,086.64 91,357.56 289,444.20 

            157 421 Стални трошкови 2,265,000.00 175,000.00 2,440,000.00 188,016.64 67,357.56 255,374.20 

            158 423 Услуге по уговору 340,000.00 39,000.00 379,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 

            159 424 Специјализоване услуге 4,061.00 0.00 4,061.00 0.00 0.00 0.00 

            160 425 Текуће поправке и одржавање 303,000.00 80,000.00 383,000.00 0.00 0.00 0.00 

            161 426 Материјал 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

            162 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 690,000.00 0.00 690,000.00 10,070.00 0.00 10,070.00 

            163 512 Машине и опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  461,550,900.00 112,325,894.46 573,876,794.46 222,179,585.98 44,667,353.01 266,846,938.99 
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У извештајном периоду није било 

промена на рачунима индиректних корисника:  

 

1. Месна заједница Милатовац 

2. Месна заједница Никшић 

3. Месна заједница Црни Као 

4. Месна заједница Градац 

5. Месна заједница Доброводица 

 

те нису ни достављени извештаји о 

извршењу буџета за поменуте кориснике. 

 

            Овај Извештај о извршењу буџета 

општине Баточина, за период од 01.01.2020. до 

30.09.2020. године доставити: 

- Председнику општине Баточина 

- Општинском већу 

- Архиви 

 

У Баточини, 

дана 15.10.2020. године. 

      

Обрадио: Лазар Живадиновић 

                                                                                                           

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                     

Радмила Милутиновић 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута 

општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), на предлог Општинског већа 

општине Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Баточина за 2021. годину (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од: 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 523.400.000,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  521.400.000,00 

- Буџетска средства 461.650.000,00 

- Остали извори 59.750.000,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 515.200.000,00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 378.695.020,00 

- Буџетска средства 367.761.020,00 

- Остали извори 10.934.000,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 136.504.980,00 
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- Буџетска средства 82.688.980,00 

- Остали извори 53.816.000,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 8.200.000,00 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 8.200.000,00 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 5.000.000,00 

  Неутрошена средства донација из претходних година 0,00 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.200.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -8.200.000,00 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 523.400.000,00 

1 Порески приходи 71 273.820.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 146.270.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 85.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 42.550.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 76.290.932,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   10.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   66.290.932,00 

3 Донације 731+732 0,00 

4 Трансфери 733 170.929.068,00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 360.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 515.200.000,00 

1 Текући расходи 4 304.965.235,00 

1.1 Расходи за запослене 41 89.895.840,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 153.870.500,00 

1.3 Отплата камате 44 420.000,00 

1.4 Субвенције 45 10.600.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 18.203.215,00 
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1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 31.975.680,00 

  - Средства резерви 499 4.500.000,00 

2 Трансфери 46 73.729.785,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 136.504.980,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 13.200.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.200.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.200.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 5.000.000,00 

 

Члан 2. 

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке, планирају се у следећим износима: 
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Члан 3. 

 Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Члан 4. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. годину исказују се у следећем прегледу: 

 

                                                                                                              износи су у хиљадама динара 
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 

1 

Израда пројектно 

техничке документације 

за постројење за 

пречишћавање отпадних 

вода 

2021 2021 2.000 2.000 0 0 0 

2 

Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода 

2022 2022 110.000 0 110.000 0 0 

3 

Изградња секундарне 

водоводне мреже у селу 

Брзан 

2021 2022 246.000 146.000 100.000 0 0 

4 
Рехабилитација пута 

Баточина  - Лапово 
2021 2021 140.000 140.000 0 0 0 

5 
Рехабилитација пута 

Бадњевац – Ресник 
2022 2022 52.000 0 52.000 0 0 

5 
Изградња зелене пијаце 

у Баточини 
2021 2021 63.000 63.000 0 0 0 

6 

Изградња приступних 

саобраћајница у 

индустријској зони 

Жировничко поље 

2021 2021 52.000 52.000 0 0 0 

7 

Изградња система за 

наводњавање 

пољопривредног 

земљишта 

2022 2023 10.000 0 5.000 5.000 0 

8 
Израда просторног 

плана општине Баточина 
2022 2022 6.000 0 6.000 0 0 
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9 
Изградња базена са 

пратећим садржајима  
2021 2030 72.000 7.200 7.200 7.200 50.400 

10 

Реконсктрукција улице 

Краља Петра I у 

Баточини 

2022 2022 53.000 0 53.000 0 0 

11 

Израда пројектне 

документације за 

изградњу и 

реконструкцију 

водоводне мреже 

2021 2021 4.000 4.000 0 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 

рехабилитацију путева 

на територији општине 

2021 2021 1.200 1.200 0 0 0 

13 

Рехабилитација 

Раковдолске улице у 

Баточини 

2021 2021 2.500 2.500 0 0 0 

14 

Рехабилитација дела 

Железничке 

улицеуБаточини 

2021 2021 3.000 3.000 0 0 0 

15 

Рехабилитација 

Пиротске улице у 

Баточини 

2022 2022 1.900 0 1.900 0 0 

16 

Рехабилитација улице 

Капетана Коче 

Анђелковића у Баточини 

2022 2022 4.800 0 4.800 0 0 

17 

Рехабилитација улице 

Лазе Младеновића у 

Бадњевцу 

2021 2021 4.700 4.700 0 0 0 

18 

Рехабилитација улице 

Краљевића Марка у 

Бадњевцу 

2022 2022 4.200 0 4.200 0 0 

19 

Рехабилитација 

улицеВукаКараџића - 

Калиготић у Брзану 

2023 2023 24.000 0 0 24.000 0 

20 
Рехабилитација улице 

Старокијевачке у Кијеву 
2021 2021 2.500 2.500 0 0 0 

21 

Рехабилитација пута 

Доброводица – 

Жировница 

2022 2022 32.000 0 32.000 0 0 

22 
Рехабилитација улице 

Ловћенске у Баточини 
2022 2022 1.800 0 1.800 0 0 

23 

Рехабилитација улице 

Стевана Синђелића у 

Брзану 

2022 2022 2.700 0 2.700 0 0 

24 
Рехабилитација улице 

Горњомалске у Кијеву 
2022 2022 1.900 0 1.900 0 0 

26 

Рехабилитација путева и 

улица струганом 

асфалтном масом 

2021 2023 8.400 2.600 2.000 3.800 0 
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27 

Уређење водокова 

другог реда на 

територији општине 

2021 2022 5.600 1.000 4.600 0 0 

28 

Основна школа-

капитално одржавање 

зграде 

2019 2024 250.000 202.600 20.000 30.000 17.400 

29 
Средња школа-

капитално одржавање 
2021 2024 109.500 1.500 99.500 4.000 4.500 

30 
ПУ "Полетарац" – 

капитално одржавање 
2021 2024 109.200 1.265 103.200 4.735 0 

31 

Уградња контролних 

водомера за смањење 

губитака у мрежи 

2021 2021 2.000 2.000 0 0 0 

32 

Изградња водоводне 

мреже до школе у 

Брзану 

2021 2021 6.000 6.000 0 0 0 

33 

Изградња фекалне 

канализације у улици 

Радоја Домановића у 

Баточини 

2021 2021 1.800 1.800 0 0 0 

34 

Завршетак изградње 

фекалне канализације у 

насељу Доња Мала у 

Баточини 

2021 2021 14.000 14.000 0 0 0 

38 
Изградња дечијих 

мобилијара 
2021 2023 6.500 2.000 2.000 2.500 0 

39 
Реконструкција Дома 

културе у Доброводици 
2022 2022 3.500 0 3.500 0 0 

40 
Реконструкција Дома 

културе у Грацу 
2023 2023 3.000 0 0 3.000 0 

41 

Рехабилитација пута у 

Бадњевцу - Павлиш , 

5.реон 

2023 2023 3.200 0 0 3.200 0 

42 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Милатовцу 

2022 2023 4.600 0 2.200 2.400 0 

43 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Никшићу 

2022 2023 5.000 0 2.500 2.500 0 

44 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Прњавору 

2022 2023 5.000 0 2.500 2.500 0 

45 

Изградња фекалне 

канализације у улицама 

БореСтанковића, 

Крагујевачка, 

Виноградарска 

2022 2022 10.200 0 10.200 0 0 

46 

Изграња мерне станице 

за контролу квалитета 

ваздуха 

2023 2023 2.000 0 0 2.000 0 
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47 
Изградња капеле на 

гробљу у Бадњевцу 
2023 2023 4.500 0 0 4.500 0 

48 

Рехабилитација пута у 

Стевановића крају у 

Жировници 

2023 2023 1.200 0 0 1.200 0 

49 

Изградња спортско 

рекреационог комплекса 

''Урвина'' 

2022 2022 4.500 0 4.500  0 

51 

Реконструкција Дома 

културе у Горњој 

Баточини 

2023 2023 2.000 0 0 2.000 0 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 

 Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора 

финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  по економској класификацији утврђују се у 

следећим износима: 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  по функционалној класификацији утврђују се у 

следећим износима: 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

Број запослених код корисника буџета не 

може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то: 

- 41 запослених у локалној 

администрацији на неодређено време; 

- 4 запослених у локалној 

администрацији на одређено време; 

- 36 запослених у предшколским 

установама на неодређено време; 

- 3 запослених у предшколским 

установама на одређено време. 

- 12 запослених у установама културе на 

неодређено време; 

- 1 запослених у установама културе на 

одређено време; 

 

У овој одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1. овог 

члана.  

 

Члан 7. 

       За извршавање Одлуке о буџету одговоран 

је председник општине.  

Председник општине је наредбодавац за 

извршење буџета. 

 

Члан 8. 

Наредбодавац директних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за 

управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 9. 

За законито, наменско, економично и 

ефикасно коришћење средстава распоређених овом 

Одлуком, одговоран је функционер, односно 

руководилац директног, односно индиректног 

корисника буџетских средстава 

 

Члан 10. 

Орган управе надлежан за финансије 

обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише Општинско 

веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест  дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између 

усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

 

Члан 11. 

Одлуку о промени апропријације из 

општих прихода буџета и преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. 

Закона о буџетском систему доноси председник 

општине.  

 

Члан 12. 

Решење о употреби средстава текуће и 

сталне буџетске резерве на предлог локалног 

органа управе надлежног за финансије доноси 

председник општине. 

      

Члан 13. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у 

складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

 

Члан 14. 

Општинско веће одговорно је за 

спровођење фискалне политике и управљање 

јавном имовином, приходима и примањима и 

расходима и издацима на начин који су у складу са 

Законом о буџетском систему. 

                                                                     

Члан 15. 

Овлашћује се председник општине да, у 

складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 

може поднети захтев Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 

дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације 

јавних инвестиција. 

 

Члан 16. 

Новчана средства буџета општине, 

директних и индиректних корисника буџетских 

средстава, као и других корисника јавних 

средстава који су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 17. 

Обавезе које преузимају директни и 

индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за ту намену 

овом Одлуком одобрена и пренета.  

Изузетно корисници из става 1. овог члана, 

у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору који се 

односи на капиталне издатке и захтева за плаћање 

у више година, на основу предлога органа 
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надлежног за послове финансија, уз сагласност 

општинског већа, а највише до износа исказаних у 

плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.   

Корисници буџетских средстава су 

обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке 

за преузимање обавеза по уговору за капиталне 

пројекте прибаве сагласност органа надлежног за 

финансије. 

Корисник буџетских средстава, који 

одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог 

расхода прво врши из прихода из тих других 

извора.  

Обавезе преузете у 2021. години у складу 

са одобреним апропријацијама у тој години, а 

неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. 

годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација 

овом одлуком. 

 

Члан 18. 

  Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна 

трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 

предвиђен другачији метод. 

 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није другачије 

прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити 

уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају 

да поступе у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 91/19). 

 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета.  

Ако се у току године примања смање, 

издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 

то: обавезе утврђене законским прописима на 

постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не 

остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове 

Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 

неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава 

остваре додатне приходе у износу већем од износа  

исказаног у члану 2. ове одлуке, могу користити 

средства остварена из додатних прихода до нивоа 

до ког су та средства и остварена, а за намене 

утврђене овом одлуком. 

 

Члан 22. 

Новчана средства на консолидованом 

рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години 

само у складу са чланом 10. Закона о буџетском 

систему, при чему су, у складу са истим чланом 

Закона, председник општине, односно лице које он 

овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 

инвестирања. 

 

Члан 23. 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, који користе пословни 

простор и покретне ствари у државној својини, а 

финансирају се из средстава буџета, не плаћају 

закуп у 2021. години, осим сталних трошкова 

неопходних за обављање делатности. 

 

Члан 24. 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, у 2021. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине 

исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 25. 

Средства распоређена за финансирање 

расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева у складу са одобреним 

квотама у тромесечним плановима буџета, али у 

оквиру остварења буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 

копију комплетне правне и финансијске 

документације на основу које се врши плаћање. 

Корисници буџетских средстава могу 

користити средства распоређена овом одлуком 

само за намене за које су им по њиховом захтеву та 

средства одобрена и пренета. 

На терет буџетских средстава корисник 

може преузимати обавезе само до износа 

апропријације утврђене овом одлуком. 

У случају да за извршење одређеног 

плаћања буџетског корисника није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет општине.  

 

 

 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

82 

 

Члан 26. 

Општинско веће донеће програм 

рационализације којим ће обухватити све 

кориснике јавних средстава, укључујући и 

одређене критеријуме за извршавање тог програма, 

и о томе обавестити Скупштину општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности председника општине, 

засновати радни однос са новим лицима до краја 

2021. године, уколико средства потребна за 

исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, 

предвиђена за плате том буџетском кориснику и 

програмом рационализације из става 1. овог члана. 

 

Члан 27. 

За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, председник општине може се 

задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 

јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).         

 

Члан 28. 

Изузетно, у случају да се буџету општине 

Баточина из другог буџета (Републике, Покрајине, 

друге општине) определе актом наменска 

трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања 

донације, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропијације за извршење расхода по 

том основу, у складу са чланом 5. Закона о 

буџетском систему.  

 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава до 31. 

децембра 2020. године пренеће на рачун извршења 

буџета средства која нису утрошена за 

финансирање расхода у 2020. години, која су овим 

корисницима прeнета у складу са Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2020. годину. 

 

Члан 30. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава, у смислу Закона о буџетском систему 

који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора, неће се вршити уколико ови корисници 

нису добили сагласност на финансијски план на 

начин прописан законом, односно актом 

Скупштине општине. 

Члан 31. 

У буџетској 2021. години неће се вршити 

обрачун и исплата божићних, годишњих и других 

врста накнада и бонуса предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета, осим 

јубиларних награда за запослене који су то право 

стекли у 2021. години. 

Такође у 2020. години не могу се 

исплаћивати запосленима код директних и 

индиректних корисника буџетских средстава 

локалне власти награде и бонуси који према 

међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике 

награда и бонуса. 

 

Члан 32. 

Корисник буџетских средстава, који 

одређени расход и издатак извршава из других 

извора прихода и примања, који нису општи 

приход буџета (извор 01- приходи из буџета), 

обавезе може преузимати само до нивоа остварења 

тих прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених 

апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у 

току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне 

наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 

мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако 

што ће предложити умањење обавезе, односно 

продужење уговорног рока за плаћање или 

отказати уговор. 

 

Члан 33. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и 

услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих 

поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

да обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, 

материјала, као и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 34. 

Ову Одлуку доставити министарству 

надлежном за финансије и објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
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општине Баточина“, а примењиваће се од 1. 

јануара 2021. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-904/20-01 од 18.12.2020. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ 

Правни основ за доношење Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2021. годину (у даљем 

тексту: Одлука) садржан је у члану 2. став 1. тачка 

2., 6. и 43.  Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 

68/15 - др. закон и 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 

31/19 и 72/19), у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута 

општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, број 9/19) у којима се наводи да 

скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету 

локалне власти. 

У складу са чланом  2. став 1. тачка 2. Закона 

о буџетском систему, одлука о буџету локалне 

власти јесте одлука којом се процењују приходи и 

примања, те угврђују расходи и издаци за једну 

годину и која садржи одредбе битне за извршење 

те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти.  

 Законом о буџетском систему прописан је 

буџетски календар са крајњим роковима за 

припрему буџета Републике Србије и буџета 

локалних власти. У складу са овим календаром 

доносе се три кључна документа којима се 

детаљније уређује начин припреме буџета а то су: 

Фискална стратегија за 2021. годину са 

пројекцијама за 2022. и 2023. на коју Влада РС даje 

сагласност, као и Упутство за припрему буџета 

Републике Србије и Упутство за припрему Одлуке 

о буџету локалне власти, која доноси 

Министарство финансија са роком 5. јул. 

У изради Одлуке коришћене су норме 

следећих закона: 

- Закон о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14- др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018); 

- Закон о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, број 54/09, 73/10,  101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 

72/19); 

- Закон о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- 

усклађени дин. изн., 125/14- усклађени 

дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 

104/16 - усклађени дин. изн., 96/17 - 

усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени 

дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19- 

усклађени дин. изн. и 126/20- усклађени 

дин. изн.); 

- Закон о јавном дугу („Службени 

гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 

68/15, 95/18 и 91/19); 

- Закон о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 91/19). 

Полазећи од Упутства за израду буџета које 

је Одељење за изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије доставило буџетским  

корисницима, сви буџетски корисници су 

приступили изради својих Предлога финансијских 

планова за наредну годину. По добијању предлога 

финансијских планова буџетских корисника 

приступило се утврђивању приоритета и 

одобравању оних захтева који су били у складу са 

нашим опредељењима у функционисању и развоју 

наше локалне заједнице. 

У посебном делу Одлуке, у члану 5., у складу 

са чланом 28. Закона о буџетском систему, 

исказани су финансијски планови директних и 

индиректних корисника буџетских средстава, 

односно расходи и издаци буџетских корисника у 

складу са организационом, програмском, 

економском и функционалном класификацијом 

према изворима финансирања, дефинисаним у 

члану 29. Закона о буџетском систему.  

 

Приходовна страна буџета 

 

Приходовна страна буџета израђена је на 

основу искуствених параметара надограђених 

препорукама датим у Упутству за припрему буџета 

за 2021. годину. С тим у вези, у структури 

приходне стране текући приходи су планирани са 

461.650.000,00 динара, док су примања од продаје 

нефинансијске имовине планирана у износу од 

2.000.000,00 динара.  

Приликом планирања прихода пошло се од  

планираног остварења за 2020. годину, укупног 

износа  потраживања (на име пореза на имовину, 

накнаде за заштиту животне средине, комуналне 

таксе за истицање фирме на пословном простору и 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта) и 

очекиваног остварења за 2021. годину. У току 
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буџетске 2021. године општина Баточина 

приступиће се редовној и принудној наплати свих 

изворних прихода.   

Поред буџетских јавних прихода у 2021. 

години, наши буџетски корисници могу рачунати и 

на 64.750.000,00 динара прихода и примања из 

осталих извора.  

Приказ свих буџетских прихода и примања 

дат је у табели у оквиру члана 2. ове Одлуке. 

 

Расходна страна 

 

Као и претходних година, уз поштовање 

једног од основних буџетских начела – начела 

равнотеже приходне и расходне стране буџета, 

конципирали смо расходну страну тако да смо 

оквире буџетске потрошње поставили у границама 

пројектованих укупних прихода и примања за 

наредну буџетску 2020. годину. 

Распоред буџетских средстава вршен је уз 

уважавање законских приоритета и опредељења 

омогућавања несметаног функционисања свих 

буџетских корисника, уз наглашавање одређених 

развојних момената у свакој од области које 

покривају наши буџетски корисници. 

Скупштини општине као првом 

директном буџетском кориснику определили смо 

укупно 8.615.680,00 динара за неопходно 

функционисање (за трошкове накнаде председнику 

и заменику скупштине, одборничких накнада, 

накнада скупштинских комисија и тела, дневница 

и др.; активностима политичких субјеката, за 

плате и доприносе секретара Скупштине; 

материјал, сталне трошкове и трошкове  

чланарина Регионалној агенцији за економски 

развој, Сталној конференцији градова и општина и 

Наледу). 

Председнику општине и Општинском 

већу опредељена су средства за 2021. годину у 

укупном износу од 11.305.500,00 динара  (за 

трошкове плата председника и заменика 

председника, помоћника, плате и накнаде за рад 

чланова Већа, материјалне и путне трошкове, 

репрезентацију...) . 

На основу Одлуке о приступању поступку 

оснивања заједничког правобранилаштва општина 

Рача, Лапово и Баточина број 020-817/20-01 од 

27.11.2020. године на разделу 4 Општинско јавно 

правобранилаштво планирана су средства у 

износу од 730.000,00 динара.  

Средства намењена разделу Општинске 

управе опредељена су у износу од 368.110.530,00 

динара буџетских средстава и 58.690.000,00 динара 

из осталих извора. Расходи су распоређени по 

функцијама и програмима. 

На функцији 040 породица и деца планирана 

су средства у износу 10.540.000.00 динара за 

новчане помоћи за новорођенчад и прворођене 

бебе, посебан родитељски додатак за незапослене 

породиље, накнаде за превоз деце ометене у 

развоју и смештај у школу. 

У оквиру функције 090 социјална заштита 

издвојена су средства у укупном износу од 

10.940.000,00 динара (уз још 1.500.000,00 динара из 

осталих извора) и то на име социјалних давања: 

једнократне помоћи и финансирање рада Центра за 

социјални рад, унапређење положаја избеглих и 

интерно расељених лица. 

Функцији 130 опште услуге додељена су 

средства у укупном износу од 75.473.550,00 динара  

за функционисање органа управе, финансирање 

мера локалног развоја (кроз активне политике 

запошљавања и подстицаја предузетништва), 

канцеларије за младе, текуће и сталне буџетске 

резерве. 

Функцији 170  јавни дуг распоређује се 

13.620.000,00 динара намењених отплату камата и  

пратећих трошкова задуживања, као и за отплату 

главнице по раније узетим кредитима. 

На функцији 250 одбрана некласификована 

на другом месту планирана су средства за набавке 

материјала и опреме у условима ванредних 

ситуација, финансирање пројектне документације 

и  радова на уређивању канала другог реда. 

За финансирање функције 421 пољопривреда 

издвојена су средства у износу од 8.650.000,00 

динара за субвенције пољопривредним 

газдинствима по програму и  финансирање посете 

сајма пољопривредника у Новом Саду. 

У оквирима функције 451 друмски саобраћај 

планирана су средства у износу од 57.390.000,00 

динара за асвалтирање нових путева, затим за 

ревитализацију пољских путева и крпљење 

ударних рупа, за текуће и зимско одржавање 

путева, као и за набавку дечијих седишта и опреме 

за безбедност саобраћаја, и едукацију деце из 

области безбедност у саобраћају.. 

Функција 510 управљање отпадом износ од 

33.405.000,00 динара планиран је за финансирање 

одржавања јавних и зелених површина, одржавање 

чистоће на површинама јавне намене и управљање 

комуналним отпадом. 

На функцији 520 управљање отпадним 

водама средства од 21.205.000,00 динара за 

редовно одржавање кишне канализације и наставак 

изградње канализационе мреже, као и 

реконструкцију постојећих црпних станица. 

На функцији 560 заштита животне 

средине некласификована на другом месту 

планирана су средства за решавање проблема и 
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накнаде за штете проузроковане уједима паса 

луталица и за запрашивања против комараца 

укупно од 4.500.000,00 динара. 

Функцији 620 развој заједнице  опредељено 

је 77.613.980,00 динара на име изградње локалне 

пијаце, наставак изградње водоводне мреже, 

израде фасада на зградама у јавној својини ради 

постизања енергетске ефикасности, затим за 

израду планских докумената, за куповину 

домаћинстава за решавање стамбених проблема 

избеглица и расељених лица. 

У оквирима функције 640 улична расвета 

планирана су средства у износу од 17.600.000,00  

динара за финансирање потрошње електричне 

енергије за јавну расвету, за редовно одржавање 

јавне расвете и наставак пројекта замене сијалица 

на уличној расвети. 

Функцији 810 услуге рекреације и спорта 

опредељује се са 15.940.000,00 динара. Ова 

средства су намењена дотацијама спортским 

организацијама и удружењима грађана од јавног 

интереса.  

У оквиру функције 820 услуге културе 

опредељена су средства у укупном износу од 

26.983.000,00 динара за дотације организацијама и 

удружењима грађана из области културе. 

Решавање неких од захтева традиционалних 

верских организација планирано је у износу од 

800.000,00 динара, у оквиру функције 840 верске и 

остале услуге заједнице. 

У оквиру функције 830 информисање 

опредељено је 1.800.000,00 динара на име 

финансирања медијских услуга. 

Дечијој  заштити опредељено је 

46.823.290,00 динара буџетских средстава. 

Предшколска установа „Полетарац“, поред 

буџетских средстава,  планира и у наредној години 

приходе из осталих извора средстава у износу од 

5.560.000,00 тако да иста може несметано 

користити да обавља своју функцију. Средства за 

уплате родитеља у 2021. години, по смерницама за 

израду буџета, планирана су као општи приход 

буџета, а уплате ће се вршити на уплатни рачун 

буџета општине. 

Основном образовању је опредељено 

41.150.000,00 динара, што представља резултат 

финансирања пре свега значајне ставке сталних 

трошкова (изношење смећа, трошкови воде, 

електричне енергије, грејања и др.) као и накнада 

превоза запослених и деце, трошкова израде 

пројектно-техничке документације и 

инвестиционог одржавања зграде.  

Средњем образовању намењено је 

16.625.000,00 динара - сталних трошкова 

(изношење смећа, трошкови воде, електричне 

енергије, грејања и др.) као и накнада превоза 

запослених и деце и трошкова израде пројектно-

техничке документације и инвестиционог 

одржавања зграде. 

Култури је опредељено 20.673.000,00 динара 

за програмску активност функционисање локалних 

установа културе што је распоређено на осннову 

финансијских планова Културног центра и 

Народне библиотеке, док је за јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва додатно 

распоређено 3.510.000,00 динара  

Развој туризма у општини Баточина 

финансиран је средствима у износу од 250.000,00 

динара за реализацију програмске активности 

Промоција туристичке понуде.  

Здравству је укупно опредељено 

11.760.000,00 динара с тим да се једним делом  од 

стране буџета преузима финансирање трошкови 

плата запослених за палијативно збрињавање 

пацијената (лекар,  медицинске сестре и возачи). 

Овде треба поменути и опредељена средства код 

Дома здравља за набавку медицинске и друге 

опреме. 

Јавном предузећу планиране су субвенције 

по различитим програмима и програмским 

активностима које спроводе у износу од 

2.300.000,00 динара, а у оквирима надлежности и 

искључивих права која су им додељена, ради 

превазилажења тренутних проблема у пословању, 

као и ради постизања конкурентности на тржишту. 

Месним заједницама се укупно опредељује 

4.482.000,00 динара у складу са надлежностима 

које спроводе. Средства су намењена за нормално 

функционисање и измиривање законских обавеза.

 На основу горе наведеног, Скупштина 

општине Баточина је донела горе наведену Одлуку 

о буџету општине Баточина за 2021. годину.  
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Министарство финансија РС је Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. 

годину дефинисало обавезу да образложење Одлуке о буџету садржи Табелу 1, у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета 

локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:   
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ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 

Ш
и

ф
р

а 

Циљ Индикатор 

Вредн. у 

базној 
год. 

(2019) 

Очекива

на 

вредност 
у  2020. 

год. 

Циљана 

вредност 
у 2021. 

години 

Циљана 

вредност 

у 
2022.год

. 

Средства из 

буџета 

Сопствени и 

др. прих. Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1- Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1101 
Просторни развој у 

складу са 

плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 
планском 

документацијом 

90% 100% 100% 100% 1.771.980,00 1.500.000,00 3.271.980,00 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

1101/00
01 

Повећање 

покривености 

територије 
планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни 

план града/општине 
1 1 1 1 

1.571.980,00 510.000,00 2.081.980,00 
Број усвојених 

планова генералне 

регулације у односу 

на број 
предвиђених 

планова вишег реда 

2 4 4 5 

Стамбена подршка  
1101/00

04 

Планско 

управљање 

стамбеном 
подршком 

Куповина сеоског 

домаћинства 
2 1 1 0 200.000,00 990.000,00 1.190.000,00 

2 - Комунална 

делатност 
1102 

Повећање 

покривености 
територије 

комуналним 

делатностима 

Број м² површина 

јавне намене где се 
одржава чистоћа у 

односу на укупан 

број м² јавне намене 

315.787,

34 

324.454,

00 

324.454,

00 

324.454,

00 
65.057.000,00 52.790.000,00 117.847.000,00 
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одржавања јавних 

зелених површина, 
одржавања чистоће 

на површинама 

јавне намене и 
зоохигијене 

- на месечном нивоу 

Број м² јавних 
зелених површина 

на којима  се 

уређује и  одржава 
зеленило у односу 

на укупан број м² 

јавних зелених 
површина - на 

месечном нивоу 

14.274,5

6 

14.274,5

6 

13.536,4

4 

28.549,0

0 

Побољшање 

квалитета 
одржавања зелених 

јавних и осталих 

површина 

Број интервенција 
грађана на услуге 

одржавања гробља 

25 20 20 15 
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Управљање/одржав

ање јавним 

осветљењем 

1102/00
01 

Адекватно 
управљање јавним 

осветљењем 

Укупан број 

замењених 

светиљки након 
пуцања лампи 

325 350 360 380 

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 

Ефикасно и 
рационално 

спровођење јавног 

осветљења и 
минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

Број насељених 

места на којима ће 
се радити 

комплетна измена  

постојећих лампи 
ЛЕД сијалицама 

1 3 1 0 

Број 

новопостављених 
ЛЕД сијалица 

140 420 140 0 

Одржавање јавних 

зелених површина 

1102/00

02 

Максимална могућа 

покривеност 

насеља и 
територије 

услугама уређења и 

одржавања 
зеленила 

Број м² јавних 

зелених површина 

на којима се уређује 
и одржава зеленило 

у односу на укупан 

број м² зелених 
површина  

14.274,5

6 

14.274,5

6 

13.536,4

4 

28.549,0

0 
12.590.000,00 0,00 12.590.000,00 
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Број постављених 

мобилијара на 

јавним зеленим 
површинама 

0 1 2 3 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и 
одржавања јавних 

зелених површина 

Број извршених 

инспекцијских 
контрола 

8 8 8 8 

Одржавање чистоће 

на површинама 

јавне намене 

1102/00
03 

Максимална могућа 

покривеност 
насеља и 

територије 

услугама 
одржавања чистоће 

јавних површина 

Степен 

покривености 
територијеуслугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 
површина (број 

улица које се чисте 

у односу на укупан 
број улица у 

граду/општини)) 

26% 26% 26% 26% 7.710.000,00 0,00 7.710.000,00 
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Број улица које се 

одржавају прањем 
камионском 

цистерном 

11 11 11 11 

Зохигијена 
1102/00

04 

Унапређење 
заштите од 

заразних и других 

болести које 
преносе животиње 

Број ухваћених и 

збринутих паса и 
мачака луталица 

116 170 150 150 

3.500.000,00 0 3.500.000,00 

Број пријављених 
уједа од паса и 

мачака луталица од 
стране оштећених 

33 10 10 10 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 
болести које 

преносе инсекти 

Јавне површине на 
којима је рађена 

дезинсекција (у км²) 

22,3 22 25 25 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање комараца 

и крпеља  

2 2 3 3 
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Уређивање, 

одржавање и 

коришћење пијаца 

1102/00
05 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

уређивања, 

одржавања и 
коришћења пијаце 

Број опремљених 

пијачних места у 

односу на укупан 
број пијачних места 

предвиђених у 

складу са 
градском/општинск

ом одлуком 

2 2 2 2 

11.052.000,00 52.190.000,00 63.242.000,00 
Изградња нове 
градске пијаце  

0 0 1 0 

Проценат повећања 

корисника услуга 
закупа пијачног 

простора на 

годишњем нивоу 

12% 14% 16% 18% 

Одржавање гробља 
и погребне услуге 

1102/00
06 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 
одржавања гробља 

и погребних услуга 

Број интервенција у 

односу на укупан 
број поднетих 

иницијатива 

грађана за чишћење 
и одржавање 

гробља 

25 20 20 15 605.000,00 0 605.000,00 
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Проширење гробља 

(гробних места) 
420 420 420 420 

Управљање и 

снабдевање водом 

за пиће 

1102/00

08 

Адекватан квалитет 

приужених услуга 

водоснабдевања 

Прикључак ОШ на 
канализациону 

мрежу у насељу 

Брзан-крак Брзан 

0 1 1 0 

12.000.000,00 600.000,00 12.600.000,00 

Број урађених 
контролних 

водомера 

0 0 2 2 

3 – Локални 

економски развој 
1501 

Повећање 

запослености жена 

на територији 

општине у односу 

на укупан број 

запослених кроз 
меру "Јавни 

радови" преко НСЗ 

Број 

новозапослених 

жена кроз 

реализацију мера 

активне политике 
запошљавања 

8/51 20/45 20/40 25/50 1.600.000,00 0 1.600.000,00 

Мере активне 

политике 
запошљавања 

1501/00

02 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 
политике 

запошљавања 

Број 

новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 
запошљавања 

51 45 40 50 1.600.000,00 0 1.600.000,00 
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Број 

новозапослених 
жена кроз 

реализацију мера 

активне политике 
запошљавања 

8/51 20/45 20/40 25/50 

4 - Развој туризма 1502 
Промоција 

туристичке понуде 

општине 

Број догађаја који 

промовишу 
туристичку понуду 

општине у земљи и 

иностранству 

0 10 12 12 250.000,00 0,00 250.000,00 

Промоција 

туристичке понуде 

1502/00

02 

Адекватна 
промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 
циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу 
туристичку понуду 

града/општине у 

земљи и/или 
иностранству на 

којима учествује ТО 

града/општине 

0 10 12 12 250.000,00 0,00 250.000,00 
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5 – Пољопривреда 

и рурални развој 
101 

Спровођење мера 
пољопривредне 

политике и 

политике руралног 
развоја за општину 

Број мера подршке 

регистрованим 

пољопривредним 
газдинствима са 

територије општине 
Баточина 

5 5 5 5 8.650.000,00 0 8.650.000,00 

Подстицаји за 
спровођење 

пољопривредне 

политике у 
локалној заједници 

0101/00
01 

Стварање услова за 
развој и 

унапређење 

пољопривредне 
производње 

Укупан број 

подржаних 

пољопривредних 
газдинстава (Кроз 

меру осемењавање) 

102 110 110 120 

1.350.000,00 0 1.350.000,00 

Удео жена носиоца 
пољопривредног 

газдинства у укупно 

реализованој мери 

10 20 20 25 

Мере подршке 

руралном развоју 

0101/00

02 

Унапређење 

руралног развоја 

Укупан број 

подржаних 
пољопривредних 

газдинстава (Кроз 

мере фолија, 
осигурање, овце, 

саднице) 

73 88 130 130 7.300.000,00 0 7.300.000,00 
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Број жена носиоца 
регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава које су 
кориснице мера 

13 15 20 20 

6 - Заштита 

животне средине 
401 

Унапређење 

управљања 
отпадним водама 

Број „дивљих“ 

депонија 
12 12 12 12 34.705.000,00 0,00 34.705.000,00 

Управљање 

отпадним водама 

0401/00

04 

Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 
територије 

услугама уклањања 

отпадних вода 

Изградња нове 

канализационе 
мреже ( у 

километрима) 

  0,700 0,700 1 

21.205.000,00 0,00 21.205.000,00 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одржавања и 

чишћења кишне 

канализације као и 

пражњења 

канализационе 
линије 

Број одржавања 

шахти кишне 

канализације 

60 60 60 60 
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Дужина канала за 

одржавање 
2,5 4 4 4 

Број интервенција 

на канализационој 

мрежи 

7 10 10 10 

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0401/00
05 

Спровођење 

редовних мерења 

на територији 
града/општине и 

испуњење обавеза у 

складу са законима 

Број извршених 

контрола или 
надзора мера 

поступања са 

одпадом у складу са 
Законом о 

управљању отпадом 

4 7 7 7 12.500.000,00 0 12.500.000,00 

Управљање 

осталим врстама 
отпада 

0401/00

06 

Одрживо 

управљање осталим 
врстама отпада 

Број очишћених 

„дивљих“ депонија 
12 12 12 12 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

7 – Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701 

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 
доприноса социо 

економском развоју 

Број санираних 
и/или 

реконструисаних 

улица 

1 12 5 4 54.490.000,00 2.900.000,00 57.390.000,00 

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0701/00

02 

Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 
реконструкцију и 

редовно одржавање 

Број километара 
санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

0,50 7,90 3,00 1,20 49.490.000,00 2.900.000,00 52.390.000,00 
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асфалтног 

покривача 

Број катастарских 

општина за 

крпљење ударних 
рупа 

0 12 12 12 

Опремање и 

одржавање  

саобраћајне 
сигнализације на 

путевима и 
улицама 

Број поправњених и 

новопостављених 

саобраћајних 
знакова и семафора 

30 35 35 35 

Дужина 
хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације (у 
км) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Унапређење 
безбедности 

саобраћаја 

0701/00

05 

Унапређење 

безбедност грађана 

са територије 
општине 

Број подељених 

ауто седишта за 
новорођену децу са 

територије општине 

80 80 90 100 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

Број постављених 

камера на 

прометним улицама 

1 4 4 5 

8 – Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2001 

Повећање обухвата 

деце 
предшколиским 

васпитањем и 

образовањем 

Проценат деце која 

су уписана у 
предшколске 

установе (Број деце 

која су уписана у 

100% 80% 80% 80% 46.823.290,00 5.560.000,00 52.383.290,00 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   103 

 

предшколске 

установе у односу 

на укупан број деце 
у граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска група 
и ППП) 

Проценат уписане 
деце у односу на 

број укупно 

пријављене деце 

50% 100% 100% 100% 

Функционисање 
предшколских 

установа 

2001/00

01 

Обезбеђени 
адекватни услови за 

Васпитно-

образовани рад са 
децом уз повећан 

обухват 

Просечан број деце 
у групи (јасле, 

предшколски, 

припремни 
предшколски 

програм/ппп) 

23 25 25 25 46.823.290,00 5.560.000,00 52.383.290,00 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   104 

 

Просечан број деце 

по 

васпитачу/васпитач
ици (јасле, 

предшколски, 

припремни 
предшколски 

програм) 

15 15 15 15 

Проценат деце 
ослобођене од пуне 

цене услуге у 

односу на укупан 
број деце 

25% 25% 25% 25% 

9 – Основно 

образовање и 

васпитање 

2002 

Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 
(расположено према 

полу) 

834 ( м - 

448, ж - 
386) 

811 (м-

436, ж-
375) 

809 (м -

435, ж-
374) 

805 (м - 

433, ж -
372) 

41.150.000,00 0 41.150.000,00 

Стопа прекида 

основног 

образовања 
(расположено према 

полу) 

0 0 0 0 
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Унапређен 

квалитет основног 

образовања 

Просечан број 

поена на матурском 

испиту 
(математика/српски

/ општи) 

8/10/12 9/11/13 14/15/18 15/16/19       

  

Проценат ученика 

који је учествовао 
на републичким 

такмичењима 

2% 4% 10% 15%       

Функционисање 

основних школа 

2002/00

01 

Обезбеђени 

прописани услови 
за васпитно-

образовни рад са 

децом у основним 
школама 

Просечан број 

ученика по 
одељењу 

(разврстани по 

полу) 

834 ( м - 
448, ж - 

386) 

811 (м-
436, ж-

375) 

809 (м -
435, ж-

374) 

805 (м - 
433, ж -

372) 

41.150.000,00 0 41.150.000,00 

Проценат школа у 

којима је надлежна 

инспекција 
(санитарна за 

хигијену, 

грађевинска за 
грађевинске услове 

и инспрекција 

0 0 0 0 
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заштите која 

котролише 

безбедност и 
здравље на раду) 

констатовала 

неиспуњење 
основних 

критериијума 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним школама 

Број ученика који 

похађају 
ваннаставне 

активности у 

односу на укупан 
број ученика 

395/83
4 

417/81
1 

512/80
9 

625/80
5 
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Број стручних лица 

која су добила 
најмање 24 бода за 

стручно 

усавршавање  кроз 
учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

56 68 72 78 

Број деце која се 

образују по ИОП3 
0 2 4 6 

10 – Средње 

образовање и 

васпитање 

2003 

Унапређење 

доступности 
средњег 

образовања 

Број објеката који 

су прилагодили 
простор за децу  са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 
број објеката 

средњих школа 

0/1 1/1 1/1 1/1 

16.625.000,00 0 16.625.000,00 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су 
обухваћена 

средњим 

образовањем 
(разложен по полу) 

96 Ж; 

141 М 
41% Ж; 

59%М 

37%Ж; 
63М 

40%Ж; 
60%М 

45%Ж; 
55%М 
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Функционисање 

средњих школа 

2003/00

01 

Унапређење 

квалитета 

образовања у 
средњим школама 

Број запослених 

који су добили 
најмање 24 бода за 

стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

25 26 27 28 

16.625.000,00 0 16.625.000,00 
Број талентоване 

деце подржане од 
стране 

града/општине у 

односу на укупан 
број деце у школама 

4 4 4 5 

Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно-

образовни рад у 
средњим школама и 

безбедно одвијање 

наставе 

Просечан број 

ученика по 
одељењу 

20 20 21 21 
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11 - Социјална и 

дечија заштита 
0901 

Повећање 

доступности права 
и механизама 

социјалне заштите 

за жене у локалној 
заједници 

Удео жена 

корисница 
социјалних помоћи 

у укупном броју 

корисника 
социјалне помоћи 

128/325 150/350 150/350 150/350 21.768.000,00 1.500.000,00 23.268.000,00 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0901/00
01 

Унапређење 

положаја грађана 

који припадају 
угроженим 

групамаобезбеђива

њем мера 
материјалне 

подршке 

Удео жена 

корисница 
социјалних помоћи 

у укупном броју 

корисника 
социјалне помоћи 

128/325 150/350 150/350 150/350 

3.550.000,00 1.500.000,00 5.050.000,00 

Унапређење 
заштите 

сиромашних 

Број породица које 

добијају помоћ у 

виду грађевинског 
материјала (за 

стамбене објекте 

које додељује 
КИРС) 

0 1 3 0 
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Дневне услуге у 

заједници 

0901/00

03 

Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници 

Број удружења / 
хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 
буџета 

града/општине 

1 2 2 2 

2.560.000,00 0 2.560.000,00 

Број угрожених 

жена чланица 

организација/удруж
ења којима је 

пружена помоћ 

   50 70 

Подршка 
реализацији 

програма Црвеног 

крста  

0901/00

05 

Социјално давање-

олакшавање људске 

патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицимау 

невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број 

дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено 

становништво 

1100 1250 1200 1200 1.250.000,00 0 1.250.000,00 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   111 

 

Подршка деци и 

породици са децом 

0901/00

06 

Унапређење 

популационе 
политике 

Број мера 

материјалне 
подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 
политике (нпр. 

подршка 

материнству, 
подршка 

породиљама, 

накнада за 
новорођену децу) 

4 4 4 4 10.828.000,00 0 10.828.000,00 

Подршка особама 
са инвалидитетом 

0901/00
08 

Обезбеђивање 
услуга социјалне 

заштите за старије 

и одрасле са 
инвалидитетом 

Број корисника 
услуга 

2 2 2 2 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 

12 - Здравствена 

заштита 
1801 

Унапређење 
здравља 

становништва 

Проценат укупно 

извршених 

здравствених услуга 
у односу на укупно 

110 111 112 113 11.760.000,00 0 11.760.000,00 
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планиране годишње 

Број нових 

запослених радника  
7 7 5 5 

  

Проценат повећања 

запослености у 

односу на укупан 
број радника у 

Дому  здравља 

10 10 6 6 
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Функционисање 
установа примарне 

здравствене 

заштите 

1801/00

01 

Унапређење 
система примарне 

здравствене 

заштите 

Проценат броја 

укупно извршених  
здравствених  

услуга у односу на 

укупно  планиране  
годишње  

110 111 112 113 

11.760.000,00 0 11.760.000,00 

Унапређење 

система пружања 

квалитетних 
здравствених 

услуга пацијентима 

повећањем броја 
запослених  

Број нових 

запослених радника  
7 7 5 5 

Унапређење 

система пружања 

квалитетних 

здравствених услуга  
пацијентима кроз 

повећање броја 

запослених 

10 10 6 6 

13- Развој културе 1201 Подстицање развоја Број реализованих 3/0,073 3/0,08 3/0,08 3/0,08 26.783.000,00 200.000,00 26.983.000,00 
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и информисања културе програма на 1000 

становника који 
доприносе 

остваривању 

општег интереса у 
култури КЦ/Број 

реализованих 

програма на 1000 
становника који 

доприносе 

остваривању 
општег интереса у 

култури 

(Библиотека) 

Број посетилаца 

програма који 
доприносе 

остваривању 

општег интереса у 
култури који су 

одржани на 1000 

становика 
КЦ/БИБЛИОТЕКА 

300/1,45 300/1,3 500/1,3 500/1,3 

Укупан број 

чланова удружења 

грађана из области 

културе 

600 600 600 600 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   115 

 

Остваривање јавног 
интереса из обласи 

информисања 

Број сати 

емитованих ТВ и 

радио садржаја који 
доприносе 

остварењу општег 
интереса 

4 8 8 8 

Број примерака 

локалних 

штампаних медија 
који доприносе 

остваривању 

општег интереса у 
области јавног 

информисања 

470 2100 2100 2100 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

1201/00
01 

Обезбеђење 

редовног 
функционисања 

установа културе 

Број запослених у 
установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 
ЈЛС-Библиотека 

0,051 0,059 0,059 0,059 20.673.000,00 150.000,00 20.823.000,00 
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Број запослених у 
установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 
ЈЛС-Културни 

центар 

8 8 8 8 

Успешније 

представљање 
жена, и 

равноправније, кроз 

ликовно 
стваралаштво и 

Повећање броја 

писаца женског 
пола који ће своја 

дела представити у 

Библиотеци 

Број жена ликовних 

стваралаца које ће 

учествовати  у 
ликовној колонији у 

2021. у односу на 

укупан број 
посетилаца  

колоније 

    0,5 0,5 

Број женских  у 

односу на укупан 
број излагача у 

Библиотеци 

    0,5 0,5 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   117 

 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

1201/00

02 

Повећање учешћа 
грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 
стваралаштву 

Број грађана који су 

учествовали у 
програмима 

културне 

продукције 
уметничког 

стваралаштва  

500 600 700 700 

3.510.000,00 50.000,00 3.560.000,00 

Унапређење 

разноврсности  

културне понуде 

Број програма и 
пројеката удружења 

грађана подржаних 

од стране 
града/општине 

20 25 30 30 

Унапређење 

система очувања и 

представљања 
културно-

историјског наслеђа 

1201/00

03 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број Црквених 

заједница које 
користе меру ЈЛС 

5 6 6 6 800.000,00 0 800.000,00 

Остваривање и 
унапређење јавног 

интереса у области 

јавног 
информисања 

1201/00
04 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја 
из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице 

Број програмских 
садржаја 

подржаних на 

конкурисма јавног 
информисања 

17 6 15 15 1.800.000,00 0 1.800.000,00 
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14 - Развој спорта 

и омладине 
1301 

Обезбеђење услова 

за бављење 
спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација и 
удружења преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 
области спорта 

17 18 18 20 

16.090.000,00 0 16.090.000,00 

Број жена чланова 

спортских 

организација и 
удружења 

100 120 120 140 

Подршка локалним 

спортским 
организацијама , 

удружењима и 

савезима 

1301/00

01 

Унапређење 

подршке локалним 
спортским 

организацијама 

преко којих се 
остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

Број годишњих 

програма спортских 

организација и 
удружења 

финансираних од 

стране општине 

17 18 18 20 

15.940.000,00 0 15.940.000,00 

Број спортискиња 

које се баве 
спортом у 

спортским 

организацијама 

100 120 120 140 

Спровођење 

омладинске 

политике 

1301/00
05 

Подршка активном 
укључивању 

младих у различите 

друштвене 
активности 

Број младих 

корисника услуга 
мера омладинске 

политике 

0 100 100 110 150.000,00 0 150.000,00 
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15 – Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

0602 

Одрживо управно и 

финансијско 
функционисање 

града/општине у 

складу 
надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја 
запослених у 

граду/општини и 

законом утврђеног 
максималног броја 

запослених 

28/41 32/41 32/41 35/41 95.605.550,00 300.000,00 95.905.550,00 

Функционисање 

локалне самоуправе 

и градских општина 

0602/00
01 

Функционисање 
управе 

Проценат решених  

предмета у 

календарској 
години (у 

законском року, ван 

законског рока) 

59% 45% 50% 50% 69.223.550,00 0,00 69.223.550,00 

Функционисање 

месних заједница 

0602/00

02 

Обезбеђено 
задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 
становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива 

/предлога месних 

заједница према 
граду/општини у 

вези са питањима 

од интереса за 

локално 

становништво 

20 30 30 35 4.482.000,00 300.000,00 4.782.000,00 
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Сервисирање јавног 

дуга 

0602/00

03 

Одржавање 

финансијске 
стабилности 

општине и 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 

расхода 

Проценат редовне 

отплате 
главница/камате 

домаћим пословним 

банкама 

100% 100% 100% 100% 13.620.000,00 0 13.620.000,00 

Општинско/градско 

правобранилаштво 

0602/00

04 

Заштита 

имовинских права и 

интереса  
града/општине  

Број решених 

предмета у односу 
на укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

    85% 90% 730.000,00 0 730.000,00 

Текућа буџетска 

резерва 

0602/00

09 
            3.500.000,00 0 3.500.000,00 

Стална буџетска 

резерва 

0602/00

10 
            1.000.000,00 0 1.000.000,00 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0602/00
14 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 
система заштите и 

спасавања на 

избегавању 
последица 

елементарних и 

других непогода 

Проценат 

решености 

последица 
узроковане 

елементарним  и 

другим непогодама 

80% 100% 100% 100% 3.050.000,00 0 3.050.000,00 
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16 – Политички 

систем локалне 

самоуправе 

2101 

           Ефикасно и 

ефективно 
функционисање 

органа политичког 

система локалне 
самоуправе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          19.921.180,00 0 19.921.180,00 

Функционисање 

Скупштине 

2101/00

01 

Функционисање 

локалне скупштине 
          8.615.680,00 0 8.615.680,00 

Функционисање 

извршних органа 

2101/00

02 

Функционисање 

извршних органа 
          11.305.500,00 0 11.305.500,00 

17 – Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

501 
Смањење 

потрошње енергије 

Урађена 
термоизолација и 

фасада на зградама 

јавне управе 

1 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

Енергетски 

менаџмент 

0501/00

01 

Смањење 

потрошње енергије 

Урађена 

термоизолација и 

фасада на зградама 
јавне намене 

1 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

УКУПНО 463.650.000,

00 

64.750.000,

00 

528.400.000,

00 
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На основу члана 40. тачка 19. 

Статута општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), члана 77. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 

113/2017-др.закон), Скупштина општине 

Баточина на седници, одржаној дана 

18.12.2020. године, усваја следећи: 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

1) Постојећи број службеника и 

намештеника у  децембру  2020. 

године 

 

- Попуњена  радна места на 

неодређено радно време по 

називима службеника и 

намештеника и радна места 

службеника на положају 

 

Радна места службеника на положају број службеника 

Начелник Општинске управе 1 

Радна места службеника број извршилаца 

Начелник Одељења за општу управу,људске ресурсе и 

послове органа општине  
1 

Извршилац за послове пријемне канцеларије и 

писарнице 
1 

Извршилац за област образовања,  вођења и ажурирања 

бирачког списка 
1 

Извршилац за послове из области личних стања грађана-

заменик матичара 
1 

Извршилац за програмске и оператерске  послове 1 

Извршилац за послове управљања људским ресурсима 1 

Извршилац за послове архивирања 1 

Извршилац за послове протокола и пријема странака 1 

Повереник за прогнана и расељена лица 1 

Начелник Одељења за изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 
1 

Извршилац за буџет и рачуноводство 1 

Извршилац за послове из области пољопривреде, 

водопривреде,шумарства, одбрану и ванредне ситуације 
1 

 Извршилац за послове благајне 1 

Извршилац књиговодства и ликвидатор 1 

Шеф одсека  за локалну пореску администрацију и јавне 

службе 
1 

Извршилац администратор за утврђивање локалних 

изворних прихода 
1 

Извршилац за послове локално-економског развоја и 

канцеларије за младе 
1 
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Извршилац за област друштвене бриге о деци  1 

Начелник одеења за имовинсско-правне послове, 

урбанизам, грађевиинартво, стамбено-комуналне и 

инсппекцијске послове 

1 

Комунални и саобраћајни инспектор 1 

Комунални и инспектор за за заштиту животне средине  1 

Извршилац за послове урбанизма и грађевинарства 1 

Извршилац за послове обједињене процедуре 1 

Извршилац за имовинско - правне послове и послове 

евиденције управљања имовином 
2 

Радна места намештеника број извршилаца 

Возач 1 

Домар и извршилац за одржавање возног парка 1 

Извршилац за заштиту од пожара и обезбеђење објекта 1 

Радник на пословима информисања и безбедности у вези 

са радом органа Општине 
1 

 

- Попуњена  радна места на одређено радно време по звањима (због повећаног 

обима посла) 

 

Радна места службеника број извршилаца 

Млађи саветник 2 

Млађи сарадник 1 

 

- Попуњена радна места према звањима на неодређено радно време 

 

Радна места службеника број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 5 

Саветник 5 

Млађи саветник 6 

Сарадник  3 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 3 

Референт 0 

Млађи референт 1 

 

- Попуњена радна места намештеника према групи послова на неодређено 

радно време 

 

Радна места намештеника број извршилаца 
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Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  3 

Пета група радних места 1 

 

 - Попуњена радна места у кабинету председника општине 

 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  1 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време за чијим радом 

постоји потреба у 2021. години, за коју се доноси Кадровски план 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 6 

саветник 7 

млађи саветник 3 

сарадник 3 

млађи сарадник 1 

виши референт 1 

референт  1 

млађи референт 1 

намештеник 1 

 

 3) Број приправника чији се пријем планира у 2021. години 

 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

 

 4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у 

2021. години због повећања обима посла 

 

Висина стручне спреме број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема / 

            

 5) Број запослених у кабинету председника општине за чијим радом постоји 

потреба у 2021. години за коју се доноси Кадровски план 
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Радна места број извршилаца 

Шеф кабинета / 

    

Члан 2. 

 У Општинској управи општине 

Баточина радни однос мирује за (1) 

једног службеника-саветника који се 

налази на  функцији секретара СО 

Баточина, који није приказан ни у 

постојећем ни у планираном броју.                                                  

 

Члан 3. 

 Кадровски план Општинске 

управе општине Баточина за 2021. 

годину, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Баточина".   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-905/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

 На основу члана 17. Закона о 

буџетском систему Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 32. став 1. тачка 3. и 13. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 6. став 1. тачка 3. и члана 

11.-18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 

91/16 - усклађени динарски износ, 104/16 

- др. закон, 96/17 - усклађени динарски 

износ, 89/18 - усклађени динарски износ,  

___________________________________ 

 

95/18 - др. Закон, 86/2019 - усклађени 

динарски износ и 126/2020 - усклађени  

динарски износ) и члана 40. тачка 3) 

Статута општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године донела је:  

 

О Д Л У К У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

локалним комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним 

таксама („Сл.гласник општине Баточина“, 

бр. 5/19 и 24/19) у тарифном броју 1. 

Таксене тарифе локалних комуналних 

такси, став 4. мења се и гласи: 

„Правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство 

разврстана у велика, средња и мала 

правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а 

обављају делатности  банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека, фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу  и то: 

1. Правна лица која имају годишњи 

приход до 500.000.000 динара фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу од пет 

просечних зарада, 
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2. Правна лица која имају годишњи 

приход од 500.000.000 до 2.000.000.000 

динара фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу од осам просечних зарада, 

3. Правна лица која имају годишњи 

приход већи од 2.000.000.000 динара 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу 

од десет просечних зарада. “ 

 

Члан 2. 

У тарифном броју 3. Таксене 

тарифе локалних комуналних такси став 

1. мења се и гласи: 

„За држање моторних друмских 

возила и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, 

приликом регистрације возила плаћа се 

комунална такса у износу, и то: 

1. За теретна возила: 

- за камионе до 2 т 

носивости..............1.780 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т 

носивости..............2.370 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т 

носивости..............4.130 динара 

- за камионе преко 12 т 

носивости..............5.900 динара 

2. За теретне и радне приколице ( за 

путничке аутомобиле)..590 динара 

3. За путничка возила: 

            - до 1.150 цм3.................590 динара 

            - преко1.150 цм3 до 1.300 

цм3…………………………...1.170 динара 

            - преко 1.300 цм3 до 1.600 

цм3...........................................1.770 динара 

            - преко 1.600 цм3 до 2.000 

цм3..........................................2.370 динара 

            - преко 2.000 цм3 до 3.000 

цм3...........................................3.570 динара 

            - преко 3.000 цм3........5.900 динара 

4. За мотоцикле: 

            - до 125 цм3..................470 динара 

            - преко 125 цм3 до 250 

цм3..............................................700 динара 

            - преко 250 цм3 до 500 

цм3...........................................1.170 динара 

            - преко 500 цм3 до 1.200 

цм3...........................................1.440 динара 

            - преко 1.200 цм3........1.770 динара 

5. За аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту..50 динара 

6. За прикључна возила: теретне 

приколице, полуприколице  

           и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости...........480 динара 

- од 1т до 5 т 

носивости................820 динара 

- од 5 т до 10 т 

носивости.............1.120 динара 

- од 10 т до 12 т 

носивости…..........1.550 динара 

- носивости преко 

12т………………2.370 динара 

7. За вучна возила (тегљаче): 

            -   чија је снага мотора до 66 

киловата..................................1.770 динара 

            -   чија је снага мотора од 66-96 

киловата..................................2.370 динара 

            -   чија је снага мотора од 96-132 

киловата.................................2.980 динара 

            -   чија је снага мотора од 132-177 

киловата..................................3.570 динара 

            -   чија је снага мотора преко 177 

киловата..................................4.740 динара 

8. За радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз 

реквизита  

       за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за  

       превоз пчела...................1.170 динара“  

 

У напомени после става 1. додаје 

се нов став 2. који гласи: 

  „Комунална такса из овог 

тарифног броја не плаћа се за путничка и 

друга превозна средства инвалидних и 

хендикепираних лица са 80 и више 

процената инвалидности ако им возило 

служи за личну употребу.“ 
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Члан 3. 

У осталом делу Одлука о 

локалним комуналним таксама остаје 

непромењена. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, а 

примењује се од 01.01.2021. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-906/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

13. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07, 83/2014- 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 

члана 6. и 7. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 

95/15, 83/16, 91/16 - усклађени динарски 

износ, 104/16 - др. закон, 96/17 - 

усклађени динарски износ, 89/18 - 

усклађени динарски износ, 95/18 - др. 

Закон, 86/2019 - усклађени динарски 

износ и 126/2020 - усклађени динарски 

износ), члана 239. став 3. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

бр.  95/2018, 49/2019 и 86/2019 - 

усклађени дин. изн.) и члана 40. тачка 3) 

Статута општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године донела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о првој измени и допуни Одлуке о 

висини и начину плаћања накнаде за 

коришћење јавних површина на 

територији општине Баточина 

 

 

Члан 1. 

У Прилогу 1. Одлуке о висини и 

начину плаћања накнаде за коришћење 

јавних површина на територији општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 5/19), редни број 6. мења 

се и гласи:  

„6. За заузеће јавне површине ради 

постављања киоска, банкомата, аутомата 

за продају штампе, телефонске говорнице 

и сличних објеката, монтажно-

демонтажних објеката за које не постоји 

обавеза прибављања грађевинске 

дозволе, накнада се плаћа дневно од 

сваког целог или започетог м2 заузете 

површине и то у зависности од зоне у 

којој се заузеће јавне површине врши и 

то: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука о висини и 

начину плаћања накнаде за коришћење 

јавних површина на територији општине 

Баточина остаје непромењена. 

 

 

 

Зона I II III IV Индустријска 

Износ 

по м2 

дневно 

10,00 9,00 8,00 7,00 10,00 
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Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, а 

примењује се од 01.01.2021. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-907/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

 На основу члана 70. - 76. Закона о 

угоститељству („Сл. гласник РС“, бр. 

17/19), члана 19. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени 

дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени 

дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 

95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени 

дин. изн. и 126/2020- усклађени дин. изн), 

члана 5. Уредбе о највишем и најнижем 

износу боравишне таксе („Сл. гласник 

РС“, бр. 44/13 и 132/14), члана 3. став 2. 

Уредбе о условима и начину утврђивања 

висине годишњег износа боравишне 

таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у 

објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начин и 

рокови плаћања  („Сл. гласник РС“, бр. 

47/19 и 51/19), члана. 40. тачка 30) 

Статута општине Баточина Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о боравишној такси 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се прописује 

боравишна такса коју плаћа корисник 

услуге смештаја који изван свога места 

пребивалишта користи услугу смештаја у 

угоститељском објекту за смештај на 

територији општине Баточина. 

 

Члан 2. 

Под угоститељским објектом за 

смештај, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се: хотел и подврсте хотела, 

мотел, туристичко насеље и подврста 

туристичког насеља, пансион, камп, 

кампиралиште, хостел, преноћиште, 

коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, 

сеоско туристичко домаћинство, ловачка 

вила, ловачки дом, ловачка кућа и 

ловачка колиба, као и други објекти за 

пружање услуга смештаја. 

 

Члан 3. 

Боравишну таксу корисник услуга 

плаћа за сваки дан боравка у 

угоститељском објекту за смештај у 

износу од 80,00 динара. 

Боравишна такса не може се 

наплатити у износу већем или мањем од 

прописаног. 

 

Члан 4. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1. деца до седам година старости; 

2. лица упућена на бањско и 

климатско лечење, односно 

специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије; 

3. особе са инвалидитетом са 

телесним оштећењем од најмање 70%, 

војни инвалиди од прве до пете групе, 

цивилни инвалиди рата од прве до пете 

групе, слепа лица, лица оболела од 

дистрофије и сродних мишићних и 

неуромишићних обољења, параплегије и 
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квадриплегије, церебралне и дечје 

парализе и мултиплекс склерозе, особе 

ометене у развоју, као и пратилац 

наведених особа; 

4. ученици одељи студенти који 

организовано бораве у угоститељском 

објекту за смештај ради извођења 

спортско-рекреативних и других 

активности по програму министарства 

надлежног за послове просвете, студенти 

који организовано бораве у 

угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са 

наставним планом образовне установе, 

као и учесници републичких и 

регионалних такмичења у знању и 

вештинама; 

5. страни држављани који су по 

међународним конвенцијама и 

споразумима ослобођени плаћања таксе; 

6. лица која непрекидно бораве у 

објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% 

плаћају лица од 7 до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу ако поднесу доказ да су 

испуњени услови из става 1. овог члана 

(чланска карта, потврда школе, односно 

образовне установе, упут лекарске 

комисије и друго). 

 

Члан 5. 

Наплату боравишне таксе од 

корисника услуге врши субјекат који 

пружа услуге смештаја (у даљем тексту: 

давалац смештаја). 

Давалац смештаја је дужан да 

боравишну таксу наплаћује истовремено 

са наплатом услуге смештаја и да у 

рачуну за услуге смештаја посебно 

искаже износ боравишне таксе као и да 

наведе основ ослобађања од плаћања или 

умањења износа из члана 4. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Давалац смештаја је дужан да 

средства од наплаћене боравишне таксе 

уплаћује до петог у месецу за претходни 

месец, на уплатни рачун буџета општине 

Баточина. 

Ако давалац смештаја не наплати 

боравишну таксу, дужан је да на свој 

терет уплати износ ненаплаћене 

боравишне таксе у року од 15 дана 

рачунајући од дана утврђене обавезе, на 

уплатни рачун буџета општине Баточина. 

 

Члан 7. 

Изузетно од члана 3. ове Одлуке, 

боравишну таксу плаћа угоститељ, који 

као физичко лице поседује решење о 

категоризацији и пружа услуге смештаја 

у објектима домаће радиности (кућа, 

апартман и соба) и сеоском туристичком 

домаћинству, у објектима смештајних 

капацитета до укупно 30 индивидуалних 

лежајева и у објекту сеоског туристичког 

домаћинства на отвореном у привремено 

постављеној опреми за камповање до 

укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: 

физичко лице,) сагласно закону којим се 

уређује угоститељство. 

Физичко лице из става 1. овог 

члана, плаћа боравишну таксу у 

утврђеном годишњем износу. 

Годишњи износ боравишне таксе 

за физичко лице решењем утврђује 

Одељење за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије Општинске 

управе општине Баточина, тако што број 

индивидуалних лежаја, односно кампа 

парцела множи са износом боравишне 

таксе по индивидуалном лежају, односно 

камп парцели у зависности од територије 

на којој се угоститељски објекат налази, 

и то у износу од 1.000,00 динара, по 

лежају ако се угоститељски објекат не 

налази у границама туристичког места, а 

по претходно донетом и правноснажном 

решењу о категоризацији угоститељског 
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објекта од стране Одељења за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Баточина. 

Одељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске управе 

општине Баточина у обавези је да један 

примерак правноснажног решења о 

категоризацији угоститељског објекта 

достави Одељењу за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина, са 

следећим подацима: 

- име и презиме физичког лица 

обвезника боравишне таксе, ЈМБГ, адреса 

становања; 

- општина, улица, кућни број и 

број смештајне јединице; 

- ознака категорије, број 

индивидуалних лежајева, односно број 

камп парцела у смештајној јединици; 

- период за који се утврђује 

боравишна такса; 

- доказ о пријему решења; 

- клаузула са датумом 

правоснажности решења о 

категоризацији. 

 

Члан 8. 

Утврђену висину годишњег износа 

боравишне таксе из члана 7. ове одлуке, 

за текућу годину, физичко лице плаћа 

квартално, до петог у месецу за 

претходни квартал, уплатом у корист 

буџета општине Баточина. 

Физичко лице које у току године 

започне пружање угоститељских услуга 

дужно је да плаћа износ боравишне таксе 

почев за наредни квартал у односу на 

квартал у коме је почео да пружа услуге. 

У случају када у току године дође 

до промене елемената за утврђивање 

висине годишњег износа боравишне 

таксе, нови износ физичко лице плаћа 

почев од наредног квартала у односу на 

квартал у коме је дошло до промене 

наведених елемената. 

У случају када у току године 

престане да пружа угоститељске услуге, 

физичко лице је дужно да изврши 

плаћање боравишне таксе закључно за 

квартал у коме је престао да пружа 

услуге. 

 

Члан 9. 

Средства од наплаћене боравишне 

таксе на територији општине Баточина 

приход су буџета општине Баточина. 

 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања 

боравишне таксе, обрачунавања, 

застарелости, наплате и принудне 

наплате, рокова за плаћање, обрачуна 

камате, осталог што није предвиђено 

овом одлуком сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација, ако 

законом којим се уређује област 

угоститељства није другачије одређено.  

 

Члан 11. 

Инспекцијски надзор над 

применом ове Одлуке врши овлашћени 

инспектор Општинске управе општине 

Баточина. 

 

Члан 12. 

Новчаном казном у износу од 

50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако поступи супротно члану 

6. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се предузетник новчаном казном 

од 40.000,00 динара. 
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Члан 13. 

Новчаном казном у износу од 

150.000,00 динара казниће се физичко 

лице ако поступи супротно члану 8. ове 

Одлуке.  

 

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о боравишној 

такси („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 3/11). 

 

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-908/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 

 

На основу чл.32. став 1. тачка 4) 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др. Закон, 

101/16 – др.Закон и 47/2018), чл. 40. став 

1. тачка 6) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“,бр. 

9/2019) и чл. 145. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 13/2019), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је:  

 

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У 

ОПШТИНИ БАТОЧИНА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

I 

 

Овим Програмом обухваћени су 

планирани радовина одржавању и развоју 

општинских и некатегорисаних путевау 

2021.години, као и активности које ће се 

предузимати у изградњи нових и 

модернизацији постојећих путева, а у 

складу са расположивим финансијским 

средствима за ове намене, опредељених 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2021.годину у оквиру програма 07 - 

Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре. 

 

II 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

Овом програмском активношћу 

обухваћени су радови на изградњи 

ирехабилитацији путева у ингеренцији 

општине Баточина према предмеру 

радова из пројектно-техничке 

документације, за коју Одељење за 

имовинско–правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено–комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције, 

Одсек за спровођење обједињене 

процедуре, имовинско-правно одељење и 

урбанизам Општинске управе општине 

Баточина издаје одговарајуће одобрење, у 

складу са Законом о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. Закон и 9/2020) или Законом 

о путевима („Сл.гласник РС“,бр. 41/18 и 

95/2018 – др. Закон). 

 

Набавка и уговарање услуга 

пројектовања, извођење радова и услуга 

стручног надзора над извођењем 

предметних радова спроводи се уз 
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поштовање одредби Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

91/2019). 

 

За ове намене се опредељују 

средства у износу од 18.100.000,00 

динараиз извора 01–буџетска средства, а 

која ће се искористити за следеће путне 

правце: 

 

РБ Путни правац 

 

Вредност 

 

1. Израда пројектно-техничке документације 1.200.000,00 

2. Рехабилитација Раковдолске улице у Баточини 2.500.000,00 

3. Рехабилитација дела Железничке улице у Баточини 3.000.000,00 

4. Рехабилитација улице Лазе Младеновића у Бадњевцу 4.700.000,00 

5. 
Рехабилитација улице Радомира Михаиловића у 

Жировници 
4.200.000,00 

6. Рехабилитација улице Старокијевачке у Кијеву 2.500.000,00 

 
 

УКУПНО: 

 

18.100.000,00 

 

 

III 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

За потребе текућег одржавања 

општинских и некатегорисаних путева, 

општина Баточина ће у буџетској 

2021.години извршити уговарање радова 

на крпљењу ударних рупа, набавку 

каменог агрегата одговарајућих 

фракција,ангажовањерадних машина, 

бојење и обележавање ознака на 

путевима, постављање саобраћајних 

ознака, зимско одржавање путева и 

улица, крчење шибља и растиња поред 

путева, набавкубетонских цеви, као и 

пратећих услуга стручног надзора, али и 

других послова за којима се укаже 

потреба у току године, а којима се 

обезбеђује одржавање саобраћајне 

инфраструктуре.  

Набавка и уговарање радова и 

услуга стручног надзора спроводи се уз 

поштовање одредби Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

91/2019) и Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

За ове намене опредељено је 

30.550.000,00динара из извора 01 – 

буџетска средства. 

 

IV 

 

Послови на текућем одржавању 

путева обављаће се сукцесивно, по 

потреби, по следећој процедури, и то: 

❖ За набавку каменог агрегата 

и ангажовање радних 

машина: 

1. Одборник или председник 

месне заједнице подноси 

образложени захтев за набавку 

каменог агрегата на 

прописаном обрасцу Одељењу 

за имовинско–правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено–комуналне, 

инспекцијске послове и 

инвестиције општинске 

управе, чија стручна служба 

изласком на терен, проверава 

оправданост захтева. 

2. Лице задужено за издавање 
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налога за извршење и контролу 

сваког поједничаног посла 

(примопредају отпремница, 

комуникацију са добављачем и 

надзорним органом и др.) је 

помоћник председника 

општине, задужен за развој 

инфраструктуре, привреде, 

малих и средњих предузећа. 

3. Након провере оправданости 

захтева и расположивости 

средстава у буџету, овлашћено 

лице из тачке 2. одобрава 

реализацију захтева, требује 

одговарајућу количину 

агрегата од добављача и издаје 

налог за ангажовање радних 

машина за уградњу камена 

извођачу, који ће се изабрати у 

складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

Истовремено, овлашћено лице 

обавештава стручни надзор 

како би се извршила контрола 

уграђеног камена.  

4. Овлашћено лице из тачке 2. 

такође издаје налоге за 

ангажовање радних машина и 

у другим оправданим 

ситуацијама, у вези са текућим 

одржавањем путева, по 

приоритетима. 

5. За контролу уградње каменог 

агрегата, ангажоваће се 

стручни надзор, чије ће се 

услуге уговорити у складу са 

одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

 

❖ За набавку бетонских цеви: 

1. Одборник или председник 

месне заједнице подноси 

образложен захтев на 

прописаном обрасцу Одсеку за 

инвестиције и инфраструктуру 

општинске управе.  

2. Након провере оправданости 

захтева изласком на терен 

стручне службе и провере 

расположивости средстава у 

буџету, начелник Одељења за 

имовинско правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стаамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и 

инвестиције одобрава 

реализацију захтева (шаље 

требовање добављачу цеви и 

налог ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина за уградњу, са 

приложеном фотокопијом 

захтева). 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да 

благовремено обавести Одсек 

за инвестиције и 

инфраструктуру о термину 

поступања по налогу, како би 

се извршила контрола 

испоруке и уградње.  

4. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да 

уредно доставља потписане 

отпремнице, уз обавезну 

назнаку на полеђини 

отпремнице о локацији где је 

извршена уградња са потписом 

подносиоца захтева, којим се 

потврђује да је захтев 

реализован.  

5. Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру ће бити 

задужен за контролисање 

процедуре (примопредају 

отпремница, контролу рачуна и 

радних листа, комуникацију са 

добављачем и сл.) сваког 

поједничаног посла. 

6. Изузетно, уколико подносилац 

захтева изјави да ће 

самостално обезбедити превоз 

и уградњу цеви на локацији из 
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захтева, начелник Одељења за 

имовинско правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и 

инвестиције ће приликом 

достављања требовања то 

обавезно назначити добављачу. 

У том случају, подносилац 

захтева је у обавези да 

благовремено обавести Одсек 

за инвестиције и 

инфраструктуру о термину 

реализације захтева, као и да 

уредно достави отпремницу, уз 

обавезну назнаку на полеђини 

отпремнице о локацији где је 

извршена уградња са потписом 

подносиоца захтева, којим се 

потврђује да је захтев 

реализован.  

7. У случају хитности и нарочито 

оправданих околности, као и 

на основу извештаја стручних 

служби о неопходности 

уградње бетонских цеви за 

потребе уређења или санације 

канала за одвођење 

атмосферских вода, начелнца 

Општинске управе може 

директно издати налог 

добављачу цеви и ЈП 

„Лепеница Баточина“. 

 

❖ За извођење радова на 

крпљењу ударних рупа: 

1. Редовним обиласком путева, 

као и изласком на терен по 

пријавама грађана, стручна 

служба Општинске управе 

сачињава извештаје о стању на 

локалним путевима и улицама 

(појави ударних рупа на 

одређеним локацијама), који 

достављају начелници 

Општинске управе. 

2. На основу достављеног 

извештаја, провере 

расположивости средстава за 

ове намене и приоритетима за 

санирање ударних рупа на 

путевима и улицама,  

начелница Општинске управе 

издаје налог ЈП „Лепеница 

Баточина“ Баточина. 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да пре 

почетка радова обавести Одсек 

за инвестиције и 

инфраструктуру о динамици 

извођења радова, како би се 

благовремено обавестио 

надзорни орган и извршила 

контрола извођења радова. 

4. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да 

уредно води грађевински 

дневник, грађевинску књигу, 

сачињава доказнице и 

испоставља месечне 

привремене ситуације о 

изведеним радовима, у којима 

ће назначити везу са налогом 

по коме су радови изведени. 

5. Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру ће бити 

задужен за контролисање 

процедуре (контролу радних 

листа и обрачунских ситуација, 

комуникацију са извођачем и 

надзорним органом и сл.). 

 

V 

 

Зимско одржавање путева и улица 

обављаће се на основу посебног 

Програма зимског одржавања локалних 

путева и улица на територији општине 

Баточина, који доноси Општинско веће.  
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VI 

 

Овај Програм ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-909/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 

2. и став 3. и члана 59. став 5. и 7. Закона 

о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“', бр. 15/2016 и 88/2019), 

члана 26. и 45. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17) и члана 40. 

тачка 11) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Програм 

пословања 

Јавног предузећа  ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2021. годину 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2021. годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, на седници 

одржаној 27.11.2020. године, одлуком бр. 

01-1960-02/2020. 

 

Члан 2. 

Ову Одлуку ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-910/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 61. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

РС“', бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26. 

Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 19/17 – пречишћен текст и 

33/17) и члана 40. тачка 11) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године, донела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 

коришћења капиталних субвенција ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

2021. годину  

 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Програм 

коришћења капиталних субвенција ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 2021. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор 

ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, одлуком бр. 01-1960-03/2020. 
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Члан 2. 

 

Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-911/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

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 („Сл. гласник општине 

Баточина", бр. 19/19 - пречишћен текст), 

члана 40. тачка 45) Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 45. став 1. 

тачка 15. и става 2. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са 

Законом о јавним предузећима („Сл. 

гласник општине Баточина", бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.12.2020. године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У К  У 

о давању сагласности на Ценовник 

комуналних услуга ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточина за 2021. годину 

 

 

Члан 1.  

 

 Даје се сагласност на Ценовник 

комуналних услуга ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине за 2021. годину, 

који је усвојио Надзорни одбор ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, одлуком бр. 01-1960-04/2020, са 

утврђеним ценама следећих комуналних 

услуга: гробљанске услуге, употреба 

капеле за помене са инвентаром, пијачне 

услуге, услуге зеленила, изношења 

смећа, одржавање јавних површина и 

одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука Надзорног одбора ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине са 

ценовником комуналних услуга ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине за 

2021. годину, бр. 01-1960-04/2020 од 

27.11.2020. године, је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, а 

примањује се почев од 01.01.2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-912/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 

4. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члана 15. став 1. 

тачка 4. и члана 40. тачка 4. Статута 

општине Баточина („Сл.гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

18.12.2020. године, донела је:  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ 

УНАПРЕЂИВАЊA 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА ПЕРИОД 2021- 2025. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Стратегија 

унапређивањa предшколског васпитања и 

образовања општине Баточина за период 

2021- 2025. године, којом се дефинише 

стратешки правац развоја и циљеви 

унапређивања предшколског васпитања и 

образовања на територији општине 

Баточина. 

  

 Члан 2. 

 Стратегија унапређивањa 

предшколског васпитања и образовања 

општине Баточина за период 2021- 2025. 

године, је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-913/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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СТРАТЕГИЈA 

УНАПРЕЂИВАЊA ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ЗА ПЕРИОД 2021- 2025. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Баточина, децембар 2020.год.
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         Уводна реч председника општине Баточина 

 

 

Скупштина општине Баточина по први пут  доноси Стратегију унапређивања 

предшколског васпитања и образовања општине Баточина за период  2021- 2025.године, 

пре свега имајући у виду чињеницу да су прве године детета изузетно важне јер се тада 

стварају темељи за читав живот. 

Овом Стратегијом желимо да по први пут, дефинишемо стратешки правац развоја и 

циљеве унапређивања предшколског васпитања и образовања на територији општине 

Баточина. 

Свесни неповољног демографског тренда у претходним годинама улагали смо у просеку 

око 8% средстава буџета општине у мере у развој система предшколског васпитања и 

образовања. 

Органи општине  Баточина су у претходном периоду донели низ аката којима се жели 

постићи помоћ породицама са децом а то су између осталог: Одлука о остваривању права 

на родитељски додатак незапосленим породиљама, Одлука о основној и додатној подршци 

детету и ученику, Правилник о остваривању права на основну и додатну подршку детету и 

ученику, Правлник о једнокатној помоћи за новорођенчад и Правилник о условима и 

начину остваривања права на регесирање трошкова боравка деце у предшколској 

установи. 

Такође, мора се поменути да је у току реконструкција објекта одељка Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина који се налази у Бадњевцу, у коме ће програм похађати и деца 

предшколског узраста.  

Опредељење општине Баточина је да се у наредном периоду, доношењем Стратегије 

створе услови за повећање обухвата деце узраста од 3 године до 5,5 година, односно 

створе услови за богаћење понуде различитих квалитетних програма, уважавање потреба 

породице и локалне заједнице, развијање партнерства са свим релевантним учесницима у 

процесу васпитања и образовања деце предшколског узраста на територији Општине 

Баточина. 

 

      Председник општине Баточина 

           Здравко Младеновић 
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Списак скраћеница 

 

 

ДЗ Дом здравља 

 

МЗ Месна заједница 

 

ОЦД Организације цивилног друштва 

 

ОШ Основна школа 

 

ПВО Предшколско васпитање и образовање 

 

ППП Припремни предшколски програм 

 

ПУ Предшколска установа 

 

РЗС Републички завод за статистику 

 

ЦСР Центар за социјални рад 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   147 

 

 

ПОЛАЗИШТЕ 

       Стратегија унапређивања предшколског васпитања и образовања општине 

Баточина за период  2021- 2025.године  (у даљем тексту Стратегија), иницирана је у 

оквиру пројекта "Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања 

- СУПЕР",  који партнерски реализују  Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и општина Баточина. 

         Основни циљ израде Стратегије  је потреба да се  унапреди предшколско 

васпитање и образовање деце у општини Баточина  и усклади са националним и 

локалним циљевима у датој области како би се обезбедио што квалитетнији рани 

развој и добробит деце и њихових породица и повећаo обухват деце узраста од 3 до 

5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања. 

        Ова Стратегија   занована је на стратешким  документима у области образовања 

и васпитања у Србији: Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020, Закон о 

предшколском васпитању у образовању и Основе програма предшколског васпитања 

и образовања  и актима на локалном нивоу  од значаја за регулисање ове области: 

Одлука о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, 

Одлука о додатној подршци детету и ученику, Правилник о остваривању права на 

основну и додатну подршку детету и ученику, Правлник о једнокатној помоћи за 

новорођенчад и Правилник о условима и начину остваривања права на регесирање 

трошкова боравка деце у предшколсој установи.  

            Стратегија за развој ПВО општине Баточина има за своје полазиште 

Конвенцију Уједињених нација, њене основне принципе и Општи коментар 7 

Комитета УН о остваривању права детета у раном детињству: 

• Д

еца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички, 

емотивни, психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент. 

 

• Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по 

основу своје етничке припадности, језика, вере, порекла, боје коже, сметњи у 

развоју и сл. 

 

• При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или 

децу као групу, мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи 

интерес детета), а то се односи како на законодавна тела, предшколске 

установе, тако и на породицу. 
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• Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која 

се тичу њиховог живота и допустити им да се слободно изражавају. 

 

           Општина Баточина има Стратегију одрживог равоја којом је предвиђено 

унапређење инфраструктурних капацитета и услова за рад предшколске установе, 

опремање установе, набавкa савремених наставних средстава и повећањe броја 

стручног оспособљеног кадра кроз континуирану едукацију, али истом није  

обухваћен систем ПВО па тиме ова Стратегија која је усмерена на развој и 

унапређење ПВО представља  допуну Стратегије одрживог равоја. 

 

ОПШТИНА БАТОЧИНА-Географски подаци, демографија и друштвено-економска 

структура 

 

 Територија општине Баточина смештена је у средишњем делу Србије и 

захвата источне делове Шумадије. Налази се у Централној Србији, у региону 

Шумадије и Поморавља, односно субрегиону (округу) Шумадије. Општина Баточина 

је једна од седам општина Шумадијског округа којој припада доњи део сливног 

подручја Лепенице и западни део великоморавске долине. Укупна површина 

општине је 136 км2, што чини 5,69% укупне површине Шумадијског округа и 0,15% 

површине Републике Србије. Поред варошице и села Баточине, на територији 

општине налази се и 10 сеоских насеља: Прњавор, Кијево, Жировница, Доброводица, 

Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као.  
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 У насељима општине је по попису из 2011. године живело 11760 становника. 

Овај број становника представља умањење за 3,75% у односу на претходни попис из 

2002. године када је општина Баточина имала 12220 становника.  

 

 Општину Баточина су, као и већину општина у Србији, карактерисала 

миграторна кретања из руралних ка урбанизованим деловима општине, што је 

условило да према последњем попису из 2011 године 49,3% становништва  сврстано у 

категорију урбаног. Осим наведених, миграторних кретања, израженија природна 

депопулација руралних средина представља још један разлог оваквог односа. 

Општина Баточина је територјално организована у 11 насеља у којима број 

становника варира од 166 у насељу Прњавор, до 5804 колико има само насеље 

Баточина. Овај податак указује да преко 49% становништва читаве општине живи у 

насељу Баточина. Од 11 насеља општине, 6 има мање од 500 становника, а само 3 

преко 1000 становника. Укупна густина насељености на теритојрији читаве општине 

износи 86,5 ст/км2. 

 

Процентуално учешће становника по месним заједницама општине Баточина 

(Извор:РЗС): 

 

 

 Након 2011. године долази до даљег константног пада у броју становника, 

тако да је према проценама РЗС у 2013. години општина Баточина имала 11525 

становника, у 2014. – 11427, у 2015.-11319, у 2016.- 11200 становника, што је 

најмање становника од 1948. године.  

 Чињеницe да према подацима са пописа становништва из 2011. године у 

укупном контигенту становништва, становништво узраста до 15 година учествује са 

14,24%,  а становништво старије од 65 година са 17,86%, као и негативна стопа 

природног прираштаја -9,2%  и да је најбројнији контигент становништва у распону 
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година од 55 до 59, јасно указују да општина Баточина, као и цела Србија има 

проблем са ''старањем''. 

 

 Образовна структура становништва  општине Баточина старијег од 15 година 

старости и више према последњем попису становништва од 2011. године, је следећа: 

без школске спреме - 269 (2,66%), непотпуна основна школа - 1667 (16,52%), 

основно образовање - 2377 (23,56%), средње образовање - 4975 (49,33%), више 

образовање - 370 (3,66%), високо образовање - 407 (4,03%), непознато - 20 (0,19%). 

Укупно 4235 (36 %) лица спада у активно становништво, a oд укупног броја активног 

становништва 72,11% обавља неко од занимања, док остатак представљају 

незапослена лица која траже посао, или пак лица  која су привремено прекинула своја 

занимања. 

 

 Територија општине Баточина је препозната као подручје великих природних 

потенцијала и повољног геостратешког положаја, захваљујући пре свега савременим 

друмским и железничким путним правцима који пролазе кроз ову општину, близина 

Коридора 10, развијена локална инфраструктура за нове инвеститоре, постојање 

индустријске зоне која заузима 17 хектара и кроз коју пролази водовод и траса 

магистралног гасовода. У близини су велики индустријски центри. Приметан је 

пораст броја малих и средњих предузећа. Доминантне привредне гране у општини 

Баточина су пољопривреда и индустрија, а такође и трговина је  веома развијена. 

Просечна зарада по запосленом у  месецу  септембру 2020.године износила је 

46.690,00 динара, без пореза и доприноса. 

 Према подацима Националне службе за запошљавање, на тржишту рада у 

општини Баточина, у октобру 2020. године евидентирано је 1649 незапослених лица,  

а 31.12.2019. године на евиденцији  било 1935 незапослених лица,  што указује да је 

незапосленост у 2020.години смањена у односу на 2019.годину. 

 

 Према етничком саставу, на основу пописа од 2011. године, највећи број 

становништва општине Баточина је српске националности 97,9 %. од осталих 

етничких групација највећу заступљеност имају Роми – 0,5% и Македонци -0,2 %. 

Остали народи заступљени су у знатно мањем броју а око 0,6% нису се изјаснили у 

вези са овим питањем. 

 

 

 

Коришћени су подаци и документација: Регионалне привредне  коморе, Републичког завода за 

статистикu, пописа становништва 2011. године и‘’Зараде по запосленом у Републици Србији по 

општинама и градовима, септембар  2020.“’ 
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ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ОПШТИНЕ ЗА ДЕЦУ 

 

 Општина Баточина је буџетом определила средста за ПВО за 2020. годину у 

износу од 45.901.454,00 РСД што је 9,07% од укупног буџета општине, а за 2019. 

године из буџета општине за ПВО била су издвојена средства у износу од 

42.739.768,00 РСД.  

 

За регресирање трошкова боравка деце у ПУ у 2019. години општина Баточина је из 

буџета издвојила средства у износу од 1.473.375,00 РСД.  

Укупни трошкови боравка деце у ПУ регресирају се за следеће категорије: 

▪ деца корисника права на новчану социјалну помоћ 

▪ деца са сметњама у развоју за коју трошкове боравка не сноси република 

(нпр.корисници посебне неге) 

▪ деца самохраних родитеља (једнородитељске породице) и без родитељског 

старања 

▪ треће и свако наредно дете у породици 

 

 Делимично, 20% од укупне економске цене, регресирају се трошкови боравка 

деце у предшколској установи 

▪ за друго дете уколико у предшколској установи истовремено бораве два детета из 

заједничког домаћинства 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПОЛЕТАРАЦ“ БАТОЧИНА 

  

 Предшколска установа „Полетарац“ Баточина основана је 1979. године под  

именом Дечији вртић „Полетарац“. Састав јединствене радне организације Установе  

чине: централни објекат у Баточини, издвојене групе са продуженим боравком  

у Бадњевцу, Брзану и Жировници. 

 

 Предшколска установа ,,Полетарац“ Баточина остварује предшколско 

васпитање и образовање деце у складу са основама програма предшколског 

васпитања и образовања, којим се утврђују циљеви, врсте, обим, облици и трајање 

васпитно образовног рада. 
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 Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, 

превентивно-здравствена и социјална заштита деце од десет месеци до поласка у 

школу. 

 ПУ „Полетарац“ због непостојања техничких услова у установи, не врши 

упис деце узраста од 6 до 10 месеци, како је предвиђено Законом о предшколском 

васпитању и образовању.  

 Природне, социјалне и економске могућности пружају изузетно погодан 

амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада Предшколске установе 

Баточина. Локација објеката плански је усмеравана, тако да свим корисницима 

услуга омогућавају максималну близину месту становања. 

 У свом саставу Предшколска установа има један централни објекат у 

Баточини који је наменски  грађен.Остали су прилагођени простори при основним 

школама и они се налазе у селу Брзан, Бадњевац, Жировница, Црни Као, Милатовац, 

Прњавор, Кијево, Доброводица, али тренутно због смањеног броја деце не користе 

се сви објекти. 

 Предшколска установа се налази у близини осталих институција општине и 

досадашња искуства показују да сарадње са институцијама општине и радним 

организацијама доприносе развоју: сазнајних, социо-емоционалних, интелектуалних 

и физичких способности код деце. 

Предшколска установа „Полетарац“ у Баточини у централном објекту поседује 

опрему која испуњава критеријуме за безбедан боравак деце. Простор за рад 

јаслених   и васпитних група чини: 

• Простор за боравак деце (радне собе са санитарним чворовима), 

• Заједнички простор ( кухиња, перионица, просторија за васпитно- образовно 

особље са простором за дидактички материјал, библиотека, холови са 

центрима интересовања ,котларница, санитарне просторије за одрасле), 

• Отворен простор ван објекта (игралиште, травнате површине и прилазне 

стазе). 

 

Табела 1. Кадровска структура запослених у ПУ "Полетарац" 

Редни број Радно место Стручна спрема Број извршилаца 

1. Директор Висока СС 1 

2. Стручни сарадник педагог Висока СС 1 

3. Секретар Установе Висока СС 1 

4. Руководилац 

финансијско-

Висока СС 1 
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рачуноводсвених 

послова-шеф 

рачуноводства 

5. Референт за финансијско 

рачуноводствене послове-

благајник 

 

Средња СС 

 

1 

6. Васпитач -руководилац 

радне јединице вртића 

 

Виша СС 

1 

7. Васпитач 

 

Виша СС  14 

8. Васпитач Висока СС 4 

9. Сарадник за 

унапређивање  

превентивне здравствене 

заштите-руководилац 

радне јединице -јаслица 

Виша СС  1 

10. Медицинска сестра -

васпитач 

Средња СС 3 

11. Главни кувар-Шеф 

кухиње 

Средња СС  1 

12. Кувар Средња СС 1 

13. Сервирка Средња СС 1 

14. Референт за заштиту, 

безбедност и здравља на 

раду - Возач 

 

Средња СС 

1 

15. Економ-магационер-

вешерка 

Средња СС 1 

16. Домар-мајстор одржавања Средња СС 1 

17. Спремачица Основна школа 4 

УКУПНО 38 

 

Предшколска установа ,,Полетарац,, у Баточини,  у централном објекту има 7 

радних соба  и фискултурну салу која се по потреби користи као радна соба. Васпитно 

образовни рад се одвија у 9  васпитних група, од којих су 7 група целодневног 

програма, 2 групе полудневног четворосатног програма у Припремно предшколском 

програму. Ове радне године имамо 6 радних група у издвојеним сеоским срединама у 

крилним објектима, где су прилагођене просторије при основним школама а то су у 

Жировници, Бадњевцу, Кијеву, Милатовцу и  Брзану. 

Од укупног броја деце која  похађају  ПУ  "Полетарац"  Баточина   троје     су деца са 

сметњама у развоју . 

Радне 2020/2021 године на листи чекања је 47-оро деце.  
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Број уписане деце у радној 2020/2021 години приказан је у следећој табели:  

 

Табела 2. Број деце  уписане у ПУ "Полетарац" радне 2020/2021 год. по васпитним 

групама и насељима 

Редни број Васпитна група   Број деце Насеље  

 

1. Млађа јаслена 

група 

 1.—2. године 

 

9 

 

Баточина 

2. Старија јаслена 

група 

2.- 3. године 

 

22 

Баточина   

3.  Млађа васпитна 

група 

3.- 4 .године 

 

26 

Баточина 

4. Средња васпитна 

група 

4.- 5. година 

 

28 

Баточина 

5. Старија васпитна 

група 

5.- 6. година 

 

 

36 

Баточина 

 

 

6. 

Предшколска 

целодневна група 

 

22 Баточина 

7. Предшколска 

полудневна група 

18 Баточина 

8. Предшколска 

полудневна група 

17 Баточина 

9. Мешовита група 

од 2-5 године 

20 Баточина 

10 Предшколска 

полудневна група 

8 Брзан 

11. Предшколска 

полудневна група 

5 Жировница 

12 Мешовита група 7 Жировница 

13. Предшколска 

полудневна група 

6 Бадњевац 

 

14. 

Предшколска 

полудневна група 

6 Кијево 

15. Предшколска 

полудневна група 

6 Милатовац 

Укупно  236  
 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   155 

 

 

Табела 3. Број деце предшколског узраста општине Баточина према узрасту и насељима  

 

Редни 

број 

   Насеље Узраст деце 

 

 

укупно 

6 

месеци 

1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. 5 и по 

год. 

1. Баточина 20 50 50 40 47 23 23 253 

2. Брзан 7 9 6 10 8 6 2 48 

3. Бадњевац 2 5 9 10 4 1 2 33 

4. Кијево 1 6 1 4 / 2 1 15 

5. Доброводица / 1 1 1 2 1 4 10 

6. Градац / 2 3 4 / 1 1 11 

7. Жировница 2 3 6 10 4 5 / 30 

8. Прњавор / / / / 1 / / 1 

9. Милатовац / / 2 5 3 2 3 15 

10. Никшић 1 2 / 2 1 / / 6 

11. Црни Као 2 2 1 1 1 / 2 9 

Укупно 35 80 79 87 71 41 38 431 

Извор података- Евиденција Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља 

Баточина –октобар 2020. године 

 

Васпитно-образовним радом у радној 2020/2021 години обухваћено   236-оро  деце од 

10 месеци до 6 и по година, а када је реч о деци узраста 3-5,5 година   117-оро  деце  

(49,57%) похађа програме ПУ, што је испод републичког просека.  

Од 10 сеоских подручја општине Баточина само у једном (Жировници),  поред ППП, 

организују се програми за децу од 3- 5,5 година и обухваћено је 7-оро деце, што је 

свега 6,73% од укупног броја деце (104) узраста 3- 5,5 година у сеоским срединама.  

 

У оквиру „СУПЕР“ Пројекта ,,Опремање Предшколских Установа”, ПУ „Полетарац“ 

Баточина је добила: намештај, технику, играчке : 

 

Намештај 

-Двострана полица-3 комада 

-Полица за центар науке-3 комада 

-Мобилна полица за ликовни центар-3 комада 

-Покретна ниска полица са светлом- 3 комада 

-Дечији ПВЦ- креветић са душеком- 60 комада 

-Бела зидна табла- 3комада 
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Техника 

-Мултифункционални уређај-( фотокопир, штампач, факс)-1 комад 

-Пројектор-2 комада 

-Лаптоп-2 комада 

-Фотоапарат-2 комада 

-Апарат за пластифицирање-2 комада 

-Веб камера-2 комада 

 

Играчке 

-Велике коцке-3 паковања 

-3Д конструктор-3 ком. 

-Средње коцке-3 паковања 

-Сет малих коцки-3 паковања 

-Пластични конструктори од пластичних цеви-3 паковања 

-Беби сет за моделовање- 3 паковања 

-Дрвене коцке блокови-3 паковања 

-Падобран за игру-3 комада 

-Тунел за провлачење-3 комада 

-Лопта за скакање-3комада 

 

 

Програми који се реализују у установи 

a) Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године 

 

Нега и васпитање деце узраста до три године одвија се у складу са Основама програма 

неге и васпитања деце узраста од десет месеци до три године (Правилник о општим 

основама предшколског програма), Предшколским програмом и Годишњим планом рада 

Установе.  

Васпитање и нега са децом јасленог узраста врши се стварањем повољне васпитне средине 

у којој ће дете стицати искуство по свом властитом програму, откривајући себе и свет који 

га окружује. Средина у којој деца бораве треба да буде организована тако да подстиче    

учење и развој. 

      Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године у 

функцији су унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног 

развоја. Рад се одвија путем система активности и игара са садржајима који подстичу све 

сфере развоја деце раног узраста. 
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б) Васпитно – образовни рад са децом од 3 године до укључивања  у програм припреме 

за школу 

   Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме 

за школу, темељи се на научним и стручним достигнућима. Оно је наставак и допуна 

породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје, 

потребе и непосредно учешће. 

        Општа полазишта су заснована на Општим основама предшколског програма. 

Васпитач је окосница васпитног програма, креатор и истраживач сопствене праксе. Његов 

задатак је да, на основу интересовања деце, дневно планира већи број садржаја и 

активности и пружи деци могућност избора. 

        Рад са децом се  организује према центрима интересовања, који се формирају у 

зависности од потреба и интересовања деце. 

 

в) Припремни предшколски програм 

 Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног образовања и 

васпитања. Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа 

предшколског програма. Остваривање Припремног предшколског програма представља 

допринос програмском и организационом повезивању предшколског и школског 

образовања и васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и 

образовању деце. 

    Поред наведене, функције Припремног предшколског програма су и: 

 

• обезбеђивање квалитетне васпитно-образовне средине, која уважава права детета, 

поштује његове особености и потребе, те подстиче његов укупан психофизички 

развој; 

• обезбеђивање услова за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства 

чиме се ублажавају социјално –културне разлике и осигурава донекле подједнак 

старт за полазак у школу; 

• унапређивање васпитне функције породице 

 

г) Програм инклузивног образовања 

 

Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да у складу са Законским и 

другим прописима као и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са 

децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених 

група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и 

васпитања, без дискриминације и издвајања деце. 
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Заступљен је тимски рад што значи да је за свако дете са сметњама у развоју формиран 

тим који чине родитељ, васпитач детета и стручни сарадник. Они заједнички планирају и 

реализују  индивидуализоване образовне програме у вртићу и код куће и прате њихове 

ефекте. Тако се оставарује партнерски однос са родитељима који су драгоцени у 

стимулацији развоја све деце а посебно деце са сметњама у развоју. 

 

Васпитачи  кроз овај програм уз подршку, кроз игру, спроводе стимулативне програме 

прилагођене карактеристикама деце са сметњама у развоју. Од родитеља се очекује да 

дете даље воде у адекватне специјализоване установе на индивидуални третман. 

 

Професионални развој 

 Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и програмских 

задатака васпитно- образовног рада. 

 Остваривање овог програма вршиће се стручним усавршавањем медицинских 

сестара- васпитача и васпитача. 

 Индивидуално стручно усавршавање чини основу  усавршавања свих кадрова и 

обављаће се : 

- праћење стручне и друге литературе, као и коришћење исте у раду, 

- праћење стручних теоријских предавања и огледних практичних предавања, 

- активно учешће у раду стручних актива, 

- формирање приручних библиотека и ЦД-тека, 

- самостална израда дидактичких средстава, 

- коришћење интернета и образовних софтвера. 

  

 Стручно усавршавање у установи ПУ„Полетарац“ реализоваће се на нивоу: 

- Васпитно- образовног већа,  

- Актива медицинских сестара- васпитача, 

- Актива васпитача целодневних група, 

- Актива васпитача припремног предшколског програма, 

- Састанака Тимова  

  

 Стручно усавршавање ван установе обављаће се кроз семинаре, вебинаре, обуке , 

предавања, размене искустава и других облика усавршавања које организују друге 

васпитно- образовне установе, установе у култури и локална заједница. 

 Институционализовано стручно усавршавање обављаће се похађањем: 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   159 

 

- семинара и стручних сусрета које организује Министарство просвете Републике 

Србије, 

- семинара и стручних сусрета које организују удружења медицинских сестара, 

васпитача и стручних сарадника на нивоу Републике Србије, 

  

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Потписивањем Протокола о сарадњи општине Баточина са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја  јуна 2019.године означен је почетак реализације 

Пројекта "Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања -

СУПЕР" у оквиру кога је једна од активности израда Стратегије унапређивања 

предшколског васпитања и образовања општине Баточина за период  2021- 

2025.године.  

У оквиру овог пројекта ПУ је добила опрему- намештај и дидактичка средства из 

ИПА фондова ЕУ. 

Сарадња установе са локалном заједницом има посебан значај и улогу при успешној 

реализацији циљева васпитања и образовања деце. Заједно са локалном заједницом 

ће се обезбедити образовни контекст за децу и породицу, кроз сарадњу са 

институцијама општине Баточина, библиотеком,  школама, здравственим 

установама, центром за социјални рад, културним центром спортским 

организацијама. Тиме би допринели остваривању права све деце на квалитетно 

образовање, као и пружању подршке деци и породици у складу са потребама, 

повезивањем стручњака, родитеља и локалне заједницеу узајамном деловању. 

Улагање заједнице у квалитетно предшколско васпитање и образовање и 

укључивање што већег броја деце раног узраста у квалитетне програме је кључни 

фактор развоја сваког појединачног детета и заједнице у целини. Општина Баточина 

је препознала проблем  деце којој су програми ПВО доступни у јако малој мери. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

 

  У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, 

слабости, могућности и препрека) како би се утврдиле могућности ПУ (анализа 

постојећих капацитета и усклађености понуде и потражње) и општине Баточине 
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(анализа потребних ресурса за процес планирања система на нивоу локалних 

самоуправа).  

 Главне снаге ПВО у Баточини су: довољан број стручног кадра и 

мотивисаност за напредовањем – усавршавањем, ресурси локалне заједнице и добра 

међусекторска  сарадња на нивоу општине, повољан географски положај, постојање 

локалног удружења деце са сметњама у развоју, школице спорта.  

 Актуелне слабости за развој ПВО су: непостојање јединствене евиденције и 

базе података о деци на територији општине Баточина, недостатак простора за 

обухват деце ПВО, одлука о забрани запошљавања у јавном сектору (васпитачи, 

медицинске сестре васпитачи, психолози, дефектолози, логопеди..), недостатак 

финансија и постојање физичких баријера са децом са сметњама у развоју, 

недовољна информисаност родитеља о значају укључивања деце у програме ПВО. 

 Могућности за развој ПВО у Баточини су следеће: побољшање услова за 

боравак деце у ПУ, трибине ради едукације родитеља о важности укључивања у ПУ, 

доношење аката (правилника, одлука) о унапређивању ПВО, израда сајта о 

информисаности и едукацији родитеља и запослених  у ПУ. 

 Ризици за развој ПВО јесу: недостатак финансијских средстава, одлазак 

младих у иностранство, законска ограничења.  

 Резултати добијени СВОТ анализом указују да Баточина има дугу традицију 

делатности, систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршку локалне самоуправе 

и добру међусекторску сарадњу на нивоу општине (пре свега са здравственим 

институцијама и Центром за социјални рад).  

 Евидентне слабости огледају се у непостојању јединствене евиденције и базе 

података о деци на територији општине Баточина, недовољно капацитета за већи 

обухват деце свих узраста, недовољан број програма и услуга за децу и породице, 

једнообразност понуде у предшколској установи (углавном целодневни боравак) тј. 

недовољна заступљеност различитих програма и услуга у оквиру ПУ. 

 Као могућности које треба искористити издвојиле су се: 

• велики број деце на селу, заинтересованост родитеља у селима за програме ПВО; 

• проширење и адаптација централног објекта; 

• слободни простори у ОШ у селима, који би се могли адаптирати у складу са 

стандардима за рад са децом узраста 3-5,5 година; 

• спремност да са ОЦД развијају пројекти усмерени на повећање обухвата ПВО и 

унапређење квалитета програма и услуга; 
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• развијање других врста програма - различитог трајања, у различитим просторима и 

са различитим садржајима, којима би се појачала педагошка функција ПВО чији је 

циљ подршка раном развоју и учењу деце, уз повећање обухвата. 

ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

 

 Желимо да свој деци на територији општине Баточина обезбедимо срећно и 

безбрижно детињство, без насиља и дискриминације, кроз различите видове подршке из 

система образовања, здравствене и социјалне заштите а у циљу квалитетнијег одрастања. 

 

ОПШТИ ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ 

 Обезбедити квалитетнији живот деце предшколског узраста уз учешће родитеља и 

свих релевантних чиниоца у локалној заједници. 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 

Посебни циљеви Стратегије: 

1. Повећање обухвата деце узраста 3 до 5,5 година системом ПВО 

    2. Унапредити квалитет услуга за децу и породицу у систему ПВО  

3. Већа партиципација родитеља у политикама и пракси за децу предшколског узраста 

 

АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ 

 

 Акциони план за примену Стратегије унапређивања предшколског васпитања и 

образовања општине Баточина за период 2021-2025. година представља документ јавне 

политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних 

циљева предвиђених Стратегијом.  
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АКЦИОНИ ПЛАН 
за примену Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Баточина за период 2021-2025.год. 

ОПШТИ ЦИЉ 1.ПОСЕБАН ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 

УЧИНКА 

МЕРЕ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

РОК СРЕДСТВА 

Обезбедити 

квалитетнији живот 

деце предшколског 

узраста уз учешће 

родитеља и 

свих релевантних 

чиниоца у локалној 

заједници 

 

Повећање обухвата 

деце узраста 3 до 

5,5 година 

системом ПВО  

Локална 

самоуправа има 

формирану базу 

података о деци 

предшколског 

узраста уз редовно 

ажурирање  

 

1.1.Направити 

базу података о 

броју деце 

предшколског 

узраста 

1.1.1 

Успостављање 

механизма за 

прикупљање и 

управљање 

подацима о деци 

 

Општина 

Баточина 

ПУ 

ДЗ 

ЦСР 

Матична служба 

Е-беба 

МЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

130.000,00 РСД 

Родитељи и шира 

јавност препознаје 

значај 

укључивања  у 

ПВО деце узраста 

од 3-5,5 година 

 

1.2.Подизање 

свести родитеља 

и шире јавности 

о значају 

укључивања 

деце у ПВО 

 

1.2.1 

Организовање 

информативно 

едукативних 

кампања , 

трибина и 

других 

промотивних 

Општина 

Баточина 

ПУ 

ОШ 

ДЗ 

ЦСР 

Медији 

 

2021-

2025 

200.000,00 РСД 

годишње 
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активности на 

којима се 

промовише 

значај раног 

развоја, учења 

деце и 

укључивања у 

ПВО 

 

1.2.2. 

Организовање 

радионица за 

родитеље и децу 

која нису 

обухваћена ПВО 

 

1.2.3 

Информисање 

јавности о 

актуелностима  

и активностима 

на укључивању 

у области ПВО 
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2. ПОСЕБАН ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 

УЧИНКА 

МЕРЕ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

РОК СРЕДСТВА 

Унапредити 

квалитет услуга за 

децу и породицу у 

систему ПВО  

 

Унапређене 

компентенције 

стручних радника 

у ПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Унапређивање 

компентенција 

стручних 

радника у ПУ 

2.1.1 

Испитивање 

потреба 

префесионалног 

развоја стручних 

радника у ПУ 

2.1.2 

Организовање 

различитих 

облика стручног 

усавршавања за 

реализацију 

квалитетних 

програма  

Општина 

Баточина 

ПУ 

Факултети 

Стручна друштва 

ОЦД 

2021-

2025 

200.000,00 РСД 

годишње 

ПУ у својој понуди 

развија различите 

програме по 

облику, трајању и 

програмском 

опредељењу  

 

 

2.2. 

Проширивање 

програмске 

понуде ПВО за 

децу и породице  

 

2.2.1 Анализа 

постојеће праксе 

и дефинисање 

предлога за 

унапређивање 

програмске 

понуде 

2.2.2 Формирање 

цене за кратке 

/полудневне/ 

програме  

Општина 

Баточина 

ПУ 

Културни центер 

Спортски центар 

ОЦД 

2021-

2025 

150.000,00 РСД 

годишње 
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Унапређење 

услуге за децу и 

породице у 

заједници кроз 

интерсекторску 

сарадњу 

 

2.3. 

Успостављање 

функционалне 

међусекторске 

сарадње на 

локалу у 

области ПВО  

 

2.3.1. 

Повезивање 

установа из 

различитих 

сектора у 

локалној 

заједници  у 

циљу 

обезбеђивања 

подршке деци и 

породицама 

2.3.2 Планирање 

и развој 

интегрисаних 

програма и  

услуга у складу 

са потребама 

деце и породице 

/ПВО-

здравствена 

заштита-

социјална 

заштита 

Општина 

Баточина 

ПУ 

ОШ 

Културни центер 

Спортски центар 

ДЗ 

ЦСР 

Удружења 

грађана 

2021-

2023 

Није потребно 

финансирање 

 Адаптирани и 

проширени 

објекти у којима 

се рализују  

активности ПВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Адаптација, 

проширење и 

опремање 

постојећих 

капацитета за 

потребе ПВО 

 

2.4.1 

Обезбеђивање 

средства за 

адаптацију, 

проширење и 

опремање 

простора за 

реализацију 

програма ПВО 

и аплицирање за 

пројекте, 

фондове и сл 

Општина 

Баточина 

ПУ 

ОШ 

 

2021-

2025 

4.500.000,00 

РСД 
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Проширени 

капацитети ПУ 

стручним 

сарадницима за 

рад са децом 

2.5. 

Унапређење 

квалитета 

услуга ПВО 

ангажовањем 

стручних 

сарадника за рад 

са децом  

2.5.1 

Обезбеђивање 

стручњака за 

рад са децом 

Општина 

Баточина 

ПУ 

2021-

2025 

600.000,00 РСД 

годишње 

3. ПОСЕБАН ЦИЉ ПОКАЗАТЕЉИ 

УЧИНКА 

МЕРЕ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

РОК СРЕДСТВА 

Већа 

партиципација 

родитеља у 

политикама и 

пракси за децу 

предшколског 

узраста  

Родитељи покрећу 

иницијативе и 

активно учествују 

у доношењу 

одлука која се 

односе на децу 

предшколског 

узраста 

 

3.1. 

Оснаживање 

родитеља на 

нивоу општине 

за подршку ПВО 

3.1.1. 

Едукација 

родитеља кроз 

радионице и 

дискусионе 

групе за 

партиципацију у 

планирању  и 

реализацији 

активности у ПУ 

3.1.2. 

Подстицање 

иницијатива и 

учешћа у 

одлучивању у 

ПУ, са посебним 

акцентом на 

родитеље деце 

осетљивих група 

3.1.3.  

Подршка 

унапређењу 

компетенција 

чланова 

Општинског 

савета родитеља 

 

Општина 

Баточина 

ПУ 

ОШ 

2021-

2025 

Није потребно 

финансирање 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

 

Општина Баточина је кроз рад чланова Радне групе за израду стратешког документа 

раног и предшколског васпитања и образовања, коју је формирао председник општине 

Баточина, носилац активности стварања Стратегије унапређивања предшколског 

образовања и васпитања општине Баточина за период од 2021 - 2025. године. 

 Састав Радне групе, задаци и рок извршења задатака Радне групе уређују се решењем 

о образовању Радне групе. Радна група је заједно са стручним радницима и 

васпитачима из Предшколске установе, представницима организација цивилног 

друштва, одборницима Скупштине општине  и представницима других установа, 

креирала ову Стратегију. 

Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Општинско веће, а 

затим и Скупштина општине Баточина усвоји овај документ.  

Стратегија представља оквир за спровођење активности којима ће се унапредити 

предшколско образовање и васпитање на територији општине Баточина. 

Општина ће преузети одговорност за њено извршење,  тако што ће образовати тело 

које ће пратити, оцењивати и извештавати једном годишње Скупштину општине о 

примени Стратегије. Средства за спровођење Стратегије унапређивања предшколског 

образовања и васпитања општине Баточина за период од 2021 - 2025. године 

обезбеђиваће се из различитих извора: из буџета општине Баточина и републике, 

средстава донатора, односно помоћу програма и пројеката који ће се донети на основу 

ове Стратегије и њеног акционог плана. 

Стратегије унапређивања предшколског образовања и васпитања општине Баточина  је 

документ који садржи препознате проблеме, предложена решења, мере и време 

реализације, а евалуација и мониторинг подразумевају праћење, извештавање и 

оцењивања спровођења Стратегије како би се проценили ефекти спроведених 

активности. Такође, то подразумева и анализирање проблема и ниво остварености 

циљева како би се могле предузети нужне измене и допуне. 

 

МОНИТОРНИГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Циљ мониторинга и евалуације спровођења Стратегије је да се систематично и редовно 

прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене –имплементације.  

Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и 

успешности Стратешког плана, али и предлагање измена у активностима на основу 

налаза и оцена. 
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Евалуација ће се вршити на годишњем нивоу и пратиће одређене фазе циља и 

оперативних циљева и задатака и визије Стратегије и то на следећи начин: 

• Праћење процеса имплементације, односно да ли се планиране активности 

спроводе и да ли се ресурси ефективно идентификују и користе; 

• Праћење исхода активности, односно ефеката; 

• Евалуацију утицаја Стратегије на унапређење ПВО.  

Финална евалуација Стратегије обавиће се на крају 2025. године.  

Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности 

успешности спровођења Стратегије. 

_________________________________________________________ 

 

 На основу члана 60. Закона о 

јавној својини ("Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 

40. тачка 26) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, 

одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела  је: 

 

ПРАВИЛНИК  

о другој измени и допуни 

Правилника о коришћењу службених 

возила за потребе органа општине 

Баточина 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о коришћењу 

службених возила за  потребе органа 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 21/19 и 18/20), 

у члану 2. став 2. тачки 8. тачка на крају 

брише се. 

 После тачке 8. додаје се нова 

тачка 9. која гласи: 

 „9. Аутомобил марке „FIAT 

TIPO SEDAN“, регистарских ознака 

„KG 229 NV“.“ 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 У члану 3. став 1. тачка 1. после 

алинеја 1. додаје се нова алинеја 2. која 

гласи:  

 „-Аутомобил марке „FIAT TIPO 

SEDAN“, регистарских ознака „KG 229 

NV“.“ 

  

Члан 3. 

  

 У осталом делу Правилник о 

коришћењу службених  возила за  

потребе органа општине Баточина 

остаје непромењен. 

 

Члан 4. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина", а примењује се од 

01.01.2021. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-914/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 138. став 2. 

Закона о спорту („Службени гласник 

РС”, бр. 10/2016) и члана 40. tačka 6) 
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Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донело је:  

 

ПРАВИЛНИК 

о измени и допуни Правилника о 

одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у  

општини Баточина  

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику 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) у члану 12. став 5. 

тачкa 4) тачкa на крају замењује се 

тачком запетом. 

 После тачке 4) додају се нове 

тачке 5), 6) и 7) које гласе: 

„5) накнада за исхрану – хранарина 

спортиста аматера које исплаћује 

аматерски спортски клуб; 

6) репрезентација - прославе завршних 

свечаности спортских организација по 

окончању спортских манифестација; 

7) угоститељске услуге.“ 

 

Члан 2. 

 

 У члану 13. став 1. мења се и 

гласи: 

„Неоправдани трошкови су 

нарочито: дугови и покривање губитака 

или задужења; каматна задужења; 

ставке које се већ финансирају из неког 

другог програма; трошкови куповине 

земљишта и зграда и капитална 

улагања, осим када је то неопходно за 

реализацију програма; трошкови 

губитака због промена курса валута на 

финансијском тржишту; трошкови 

отплате рата по основу раније 

закључених уговора (лизинг, кредит); 

животно осигурање; куповина поклона, 

осим код организације међународних 

спортских приредаба и у складу са 

правилима надлежног међународног 

спортског савеза; „разно”, 

„евентуално”, „остало” (сви трошкови 

морају бити детаљно описани у буџету 

програма). 

 

Члан 3. 

 

 У Обрасцу 1 - Предлог 

годишњих програма организација у 

области спорта, који чини сасавни део 

правилника, Укупни трошкови за 

реализацију програма, у делу Директни 

трошкови додају се нове тачке 39. 40. и 

41. у складу са чланом 12. став 5. тачке 

5), 6) и 7) правилника. 

 

Члан 4. 

  

 У осталом делу Правилник о 

одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина остаје непромењен. 

 

 

Члан 5. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-915/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

Ha основу  чланa 11. и члана 76. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 

6/2020), Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у 

култури који се финансирају и 
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суфинансирају из буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине односно 

буџета јединица локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“, бр. 105/2016 и 

112/2017), члана 56. и 58. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 

закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/18, 31/19 и 72/19), члана 40. став 1. 

тачка 6) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је: 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину, критеријумима и мерилима 

за избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина  

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником, у складу са 

начелима културног развоја и у циљу 

остваривања општег интереса у 

култури, утврђују се мерила, 

критеријуми, начин избора пројеката у 

култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина (у даљем тексту: Општина), 

форма и садржина предлога пројеката, 

документација која се уз предлог 

подноси, садржина и форма извештаја о 

реализацији, начин и поступак 

контроле, као и начин јавног 

објављивања података о одобреним 

пројектима и њиховој реализацији. 

 

Члан 2. 

Циљ расписивања конкурса је да 

се обезбеде финансијски услови како би 

се омогућила реализација пројеката који 

доприносе развоју културне традиције, 

стварању нових и савремених 

вредности и афирмацији стваралаца, 

носилаца и организатора, односно, 

средине у целини.  

  Средства за ову намену и њихов 

обим планирају се у буџету Општине за 

текућу буџетску годину (Одлука о 

буџету општине Баточина).  

 Финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури 

обавља се у складу са прописима којима 

се уређује контрола државне помоћи, у 

складу са законом.  

 Орган јединице локалне 

самоуправе који расписује конкурс 

надлежној служби за контролу државне 

помоћи доставља годишњи извештај о 

додељеним средствима, у складу са 

прописима о методологији израде 

годишњег извештаја о додељеној 

државној помоћи.  

 

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА 

 

Члан 3. 

Општинско веће општине 

Баточина, на предлог Одељења за 

изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије утврђује и 

објављује Годишњи план расписивања 

јавних конкурса, најкасније до 31. 

јануара на званичној интернет страници 

општине Баточина и доставља 

Kанцеларији за сарадњу са цивилним 

друштвом (у даљем тексту: 

Kанцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса 

садржи податке о даваоцу средстава, 

области, називу и планираном периоду 

расписивања јавног конкурсa (у даљем 

тексту: конкурс) и друге релевантне 

податке у зависности од врсте 

конкурса. 

 

Члан 4. 

Општинско веће доноси Одлуку 

о расписивању конкурса, на основу које 

расписује конкурс у тексту који је 

саставни део Одлуке о расписивању 

конкурса.  
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Конкурс се објављује на 

званичној интернет страници Општине 

и у једном дневном или недељном 

штампаном медију који излази на 

територији Републике Србије, односно 

Општине. 

 Конкурс обавезно садржи: 

• области културне 

делатности за које се 

расписује; 

• износ средстава 

опредељених за 

финансирање, односно 

суфинансирање; 

• одредбе о условима које 

треба да испуне 

предлагачи пројекта, 

односно  учесници 

конкурса; 

• рок за подношење 

пријаве на конкурс; 

• место на коме, односно 

са кога се могу преузети 

обрасци и начин 

попуњавања истих; 

• начин пријављивања на 

конкурс, са адресом 

примаоца; 

• орган коме се пријава 

подноси; 

• документацију коју је 

потребно приложити уз 

пријаву на конкурс; 

• критеријуме и мерила за 

избор и оцену пројеката 

и  

• начин објављивања резултата 

конкурса. 

Конкурс може садржати и друге 

елементе који су неопходни за пријаву, 

односно избор пројеката. 

Рок за подношење пријава на 

конкурс из става 1. овог члана не може 

бити краћи од 30 дана од дана 

објављивања.  

 

 

 

 

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

 

Члан 5. 

Право учешћа на конкурсу имају 

установе, уметничка и друга удружења 

регистрована за обављање делатности 

културе, појединци (уметници, 

сарадници, односно стручњаци у 

култури), као и други субјекти у 

култури, осим установа културе чији је 

оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне 

самоуправе, који се финансирају сходно 

члану 74. Закона о култури и не могу 

учествовати на конкурсима које 

расписују њихови оснивачи чије је 

седиште на територији општине 

Баточина, односно који своје 

пројекте/програме остварује на 

територији општине Баточина у 

партнерским односима са 

институцијама, удружењима и 

организацијама регистрованим на 

територији општине Баточина. 

Конкурс се односи на пројекте из 

следећих области:  

1) књижевност (стваралаштво, 

преводилаштво); 

2) музика (стваралаштво, 

продукција, интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн, уметничка 

фотографија и архитектура; 

4) позоришна уметност 

(стваралаштво, продукција и 

интерпретација); 

5) уметничка игра – класичан 

балет, народна игра, савремена 

игра (стваралаштво, продукција 

и интерпретација); 

6) филмска уметност и остало 

аудио-визуелно стваралаштво; 

7) дигитално стваралаштво и 

мултимедији; 

8) остала извођења културних 

програма и културних садржаја 

(мјузикл, циркус, пантомима, 

улична уметност и сл.); 

9) делатност заштите у области 

непокретних културних добара; 
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10) делатност заштите у области 

покретних културних добара; 

11) делатност заштите у области 

нематеријалног културног 

наслеђа; 

12) библиотечко-информационе 

делатности; 

13) научноистраживачке и 

едукативне делатности у 

култури; 

14) менаџмент у култури; 

15) употреба информационе и 

комуникационе технологије у 

културној делатности. 

Уметничком делатношћу, у 

смислу овог Правилника, сматрају се 

послови у областима из става 1. тач. 1)–

8) овог члана, осим делатности везаних 

за продукцију. 

 

Члан 6. 

Пројекат не може бити изабран 

за финансирање, односно 

суфинансирање, ако је предлагач: 

1) у поступку ликвидације и под 

привременом забраном 

обављања делатности;  

2) у последње две године 

правноснажном одлуком кажњен 

за прекршај или привредни 

преступ у вези са својом  

делатношћу; 

3) у поступку контроле наменског 

трошења средстава буџета 

Општине одобрених за 

финансирање или 

суфинансирање пројеката у 

претходној години: 

• дао нетачно или 

непотпуно обавештење о 

битним околностима 

везаним за одобрење и 

реализовање пројекта;  

• својим пропустом није 

реализовао пројекат у 

целини или је реализовао 

у малом обиму, односно 

делу; 

• ненаменски употребио 

средстава, у потпуности 

или делимично, или се 

није придржавао 

прописаних или 

уговорених мера које су 

утврђене ради осигурања 

реализације пројекта;  

• није доставио у 

предвиђеним роковима 

извештаје и доказе, иако 

га је надлежни орган 

даваоца средстава 

претходно позивао да то 

учини, уз упозорење на 

правне последице 

непоступања. 

 

КОМИСИЈА 

 

Члан  7. 

О избору пројеката по 

расписаном конкурсу одлучује 

Комисија коју образује Општинско веће 

општине Баточина, а чини је пет 

чланова.  

Чланови Комисије бирају се из 

реда угледних и афирмисаних уметника 

и стручњака у култури за области 

културних делатности за које се 

конкурс расписује.   

Комисија на првој седници бира 

председника комисије, који координира 

рад Комисије и води седнице.  

О раду Комисије води се 

записник, који потписују председник и 

записничар.  

Комисија ради у седницама, по 

дневном реду који предлаже 

председник Комисије. За пуноважан рад 

и одлучивање на седници, неопходно је 

присуство више од половине чланова 

Комисије. Комисија одлучује већином 

гласова присутних чланова Комисије. 

У случају сазнања да се налази у 

сукобу интереса, члан комисије је 

дужан да о томе одмах обавести остале 

чланове комисије и да се изузме из 

даљег рада комисије. О решавању 

сукоба интереса Општинско веће 

одлучује у сваком случају посебно, а 
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када утврди сукоб интереса, именоваће 

у комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан 

комисије или чланови његове породице 

(брачни или ванбрачни друг, дете или 

родитељ), запослени или члан органа 

удружења које учествује на конкурсу 

или било ког другог удружења 

повезаног на било који начин са тим 

удружењем, или у односу на та 

удружења има било који материјални 

или нематеријални интерес, супротан 

јавном интересу и то у случајевима 

породичне повезаности, економских 

интереса или другог заједничког 

интереса. 

   

САДРЖИНА ПРОЈЕКТА 

 

Члан 8. 

Пријаве на конкурс подносе се 

на посебном пријавном обрасцу који је 

саставни део конкурсне документације, 

а који се објављује на званичној 

интернет страници Општине.  

Под потпуном пријавом 

подразумева се:  

1) уредно попуњен и оверен образац 

пријаве (Образац 1 - саставни део 

Правилника);  

2) детаљни опис пројекта (Образац 2 - 

саставни део Правилника);  

3) детаљно разрађен буџет пројекта 

(Образац 3 - саставни део Правилника);  

4)подаци о стручним, односно 

уметничким капацитетима подносиоца, 

односно реализатора пројекта;  

5) Изјава о прихватању обавезе 

(Образац 4- саставни део Правилника) 

6) као и други документи наведени у 

тексту конкурса.  

Непотпуне и неблаговремене 

пријаве, као и пријаве које нису у 

складу са условима јавног конкурса не 

разматрају се.  

Неће се разматрати пројекти који 

не испуњавају следеће услове:  

- формалне услове за 

кандидовање пројекта (непотпуна, или 

нетачна документација) односно 

неусклађеност пројекта са свим 

захтевима из конкурса;  

- предлог пројекта је у 

одговарајућој форми, али недостају 

кључне информације и чињенице;  

- одговарајући капацитет 

подносиоца пројекта (остварени 

резултати рада из претходних година, 

материјална и кадровска опремљеност, 

стручност кадрова укључених у 

пројекат и др.) одрживост пројекта;  

- изводљивост пројекта 

(пројектних активности у оквиру 

предвиђеног временског периода);  

- обезбеђено сопствено учешће, 

финансијски или други вид учешћа, 

односно обезбеђено суфинансирање 

пројеката из других извора, очигледна 

несразмера буџета пројекта и 

активности садржаних у пројекту, 

односно нереалан финансијски план за 

предложени пројекат;  

- није испоштован рок за 

достављање пројекта.  

 Једнократни пројекти који су већ 

подржани на претходним конкурсима 

органа који је расписао конкурс, неће се 

разматрати.  

 

Члан 9. 

Комплетна документација за 

јавни конкурс доставља се у затвореној 

коверти на чијој полеђини се наводе 

подаци о подносиоцу пријаве. Пријава 

се предаје на писарници Општинске 

управе са назнаком: „Општинска 

управа Баточина - Комисији за 

спровођење јавног конкурса за избор 

програма удружења грађана која се 

финансирају из буџета општине 

Баточина“. 

      Ако за доделу средстава 

конкурише партнерски програм, само 

једно удружење подноси пријаву и оно 

је одговорно за управљање 

финансијским средствима свих 

партнерских удружења на програму, и у 

програму мора бити означено као 

одговорно удружење. 
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   Примљени предлози пројеката са 

пратећом документацијом не враћају се 

подносиоцима, већ представљају 

архивску грађу Конкурса. 

     

НАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКТА 

 

Члан 10. 

Поступак избора пројеката  врши 

се у две фазе. 

У првој фази врши се формална 

провера Конкурсом прописаних услова 

(у даљем тексту: формална провера) и 

то: 

•  да ли је предлог 

благовремен, односно да 

ли је поднет у року 

прописаном конкурсом, 

• да ли је предлог поднет од 

стране лица из члана 5. 

овог Правилника, односно 

да ли су испуњени услови 

из овог Правилника, 

• да ли је предлог поднет на 

прописаном/ним 

обрасцу/има, у једној 

коверти, 

• да ли је предлог потпун, 

односно да ли садржи сву 

Конкурсом прописану 

документацију, 

• да ли је предлагач са 

истим пројектом већ 

остварио право на 

финансирање, односно 

суфинансирање, на 

другим конкурсима које је 

расписала Општина 

Баточина у години за коју 

је конкурс расписан или 

по другом основу. 

Под благовремено поднетим 

предлогом подразумева се сваки 

предлог који је  поднет у року 

утврђеном Конкурсом за предају 

предлога пројекта. 

У погледу предлога предатих 

путем поште биће меродаван датум 

предаје пошти. 

Уколико  пројекат испуњава 

формалне услове, приступа се другој 

фази у којој Комисија врши оцену и 

вредновање квалитета предлога 

пројеката и њихово бодовање. 

У поступку оцене и вредновања 

пројекта Комисија анализира садржину 

пројекта из описа пројекта, детаљно 

разрађен буџет пројекта, као и податке 

о стручним, односно уметничким 

капацитетима подносиоца, односно 

реализатора пројекта. 

 

Члан 11. 

Критеријуми на основу којих ће 

се оцењивати пројекти пријављени на 

јавни конкурс су:  

1) усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса;  

2) квалитет и садржајна 

иновативност пројекта;  

3) капацитети потребни за 

реализацију пројекта (стручни, односно 

уметнички капацитети и неопходни 

ресурси);  

4) финансијски план - разрађеност, 

усклађеност са планом активности 

пројекта, економичност и укљученост 

више извора финансирања;  

5) степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице.

 Средствима буџета општтине 

Баточина не може се финансирати, 

односно суфинансирати: 

1) набавка основних средстава и 

опреме предлагача која не служи 

за спровођење  пројектних 

активности (нпр. набавка клима 

уређеја, беле технике, рачунарске 

опреме, телефона, канцеларијског 

намештаја и сл.) 

2) трошкови за извршене комуналне 

услуге (осим трошкова 

телекомуникација) и редовна 

делатност предлагача. 

 Наведене ставке не могу бити унете у 

буџет предлога пројекта, односно 

уколико буду унете, а пројект се 

изабере за финансирање или 
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суфинансирање, предлагач ће бити у 

обавези да пре потписивања уговора, 

буџет у том делу ревидира. 

 Критеријуми из става 7. овог 

члана примењују се на појединачне 

области културне делатности уз 

поштовање специфичности тих области.  

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 12. 

Сваки од критеријума из става 7. 

овог члана, бодује се вредношћу од 1 до 

10  (критеријум остварен у највећој 

мери носи 10 бодова), посебно сваки 

члан комисије, на основу чега ће 

Комисија одредити број бодова за сваки 

пројекат појединачно. 

Коначна оцена пројекта 

представља збир бодова свих чланова 

Комисије подељених са бројем чланова 

Комисије. 

У обзир за финасирање и 

суфинансирање пројеката из буџета 

Општине  узимају се само пројекти 

вредновани са најмање 20 бодова.  

У зависности од садржине и 

квалитета поднетих предлога пројеката, 

као и расположивих буџетских 

средстава, Комисија ће одредити 

висину бодова  предложених пројеката 

који могу да буду финансирани или 

суфинансирани у одређеној буџетској 

години. 

У случају да два или више 

пројекта добију исти број бодова, а 

расположива средства нису довољна за 

њихово финансирање, средства ће се 

доделити пројекту који, по оцени 

већине гласова присутних чланова 

Комисије где кворум чине 3 члана од 

укупног броја, успешније задовољава 

или помаже задовољењу једне од 

приоритетнијих потреба Општине у 

делу културне продукције. 

Комисија има право да, када је то 

неопходно за процену и одлучивање, 

писаним путем тражи додатне 

информације или објашњење од 

предлагача, односно носиоца  пројекта. 

 

Члан 13. 

Након вредновања и оцене свих 

предлога пројеката који испуњавају 

услове, Комисија утврђује Листу 

бодовања и рангирања, која обухвата 

све оцењене пројекте, са бројем 

утврђених бодова.  

 На основу Листе бодовања и 

рангирања, Комисија утврђује и упућује 

Општинском већу предлог Одлуке о 

пројектима у области културе који ће се 

финансирати, односно суфинансирати 

средствима буџета Општине за 

одређену годину. 

  Предлог из става 2. овог члана, 

садржи списак изабраних пројеката и 

предложене (од стране Комисије)  

износе финансијских средстава за сваки 

пројекат појединачно.  

 Уз предлог из става 2. овог 

члана, Комисија доставља и Извештај о 

спроведеном Конкурсу, који садржи  и 

образложење за прихватање, односно 

неприхватање пројеката, као  и предлог 

активности и трошкова који ће се 

финансирати средствима буџета 

Општине, уколико су предложена 

средства мања од тражених средстава, 

односно у случају суфинансирања. 

     Општинско веће доноси Одлуку 

из става 2. овог члана, која се  објављује 

у ''Службеном гласнику општине 

Баточина'' и на званичној интернет 

страници општине Баточина, најкасније 

60 дана од дана завршетка подношења 

пријава.     

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 14. 

Са носиоцем одобреног пројекта 

председник општине закључује уговор 

о финансирању или суфинансирању 

пројекта у складу са овим 

Правилником. 

 Уколико се носилац одобреног 

пројекта не одазове позиву за 

закључење уговора у року од осам дана 
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од дана пријема позива сматраће се да 

је одустао од предлога пројекта, о чему 

ће бити обавештен писаним путем од 

стране Општинске управе. 

Уколико носилац пројекта није 

задовољан висином одобрених 

средстава, може одустати од поднетог 

пројекта писаним путем или 

неодазивањем на позив за закључење 

уговора. 

 

Члан 15. 

Председник општине може 

закључивати уговоре о финансирању 

или суфинансирању пројеката у 

култури и без јавног конкурса, ако се 

ради о изузетно значајном пројекту који 

није било могуће унапред планирати и 

уколико тај пројекат испуњава најмање 

три критеријума утврђена у члану 11. 

овог Правилника, у складу са Законом о 

култури, с тим да се за те намене може 

ангажовати највише до 25% на 

годишњем нивоу од укупне масе 

одобрених буџетских средстава на 

одговарућој буџетској позицији.  

 На поступак предлагања, 

садржину пројеката, вредновање, оцену 

и избор пројеката за финансираље или 

суфинансирање из става 1. овог члана, 

као и закључење уговора, примењују се 

одредбе овог Правилника које се односе 

на регулисање наведених питања по 

Конкурсу.  

 Поступак за финансирање или 

суфинансирање пројеката из става 1. 

овог члана спроводи Општинска управа 

и Комисија која  спроводи и поступак 

по Конкурсу, свака у делокругу своје 

надлежности.                                                                               

 

Члан 16. 

Уговор о финансирању и 

суфинансирању пројеката у култури из 

буџета општине Баточина садржи: 

1) уговорне стране; 

2) назнаку да ли се ради о 

финансирању или 

суфинансирању, као и назив 

пројекта; 

3) активноти и трошкове који ће 

се финансирати, односно 

суфинансирати одобреним 

средствима, односно 

трошкове пројекта који могу 

бити финансирани 

одобреним средствима; 

4) износ средстава који се 

додељује из буџета Општине 

Баточина, као и начин на који 

се додељена средства за 

реализацију пројекта преносе 

носиоцу пројекта; 

5) датум почетка и завршетка 

реализације пројекта; 

6) права, обавезе и 

одговорности уговорних 

страна; 

7) начин и рокови за 

подношење извештаја; 

8) начин и рок обавештавања 

Општине о тачном термину 

реализације, односно 

презентације пројекта (дан 

одржавања концерта, 

представе, књижевне вечери 

и сл.); 

9) услови за раскид уговора, као 

и права и обавезе уговорних 

страна у случају раскида 

уговора;  

10) права и обавезе уговорних 

страна у случају 

непоштовања услова 

правдања средстава и 

11) начин решавања спорова. 

  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА 

 

Члан 17. 

Учесници конкурса који су 

добили средства, као и лица којима су 

одобрена средства на основу 

појединачног давања, Извештај о 

реализацији пројекта, са пратећом 

документацијом, достављају органу 

који је доделио средства, а у складу са 

Законом о култури и закљученим 
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уговором у року од 30 дана након 

реализације пројекта, а најкасније до 31. 

јануара наредне године.  

 Председник општине даје налог 

за исплату додељених средстава 

Општинској управи која исплаћује 

додељена средства по динамици 

утврђеној уговором (једнократно или у 

ратама, у зависности од висине 

одобрених средстава и временског 

периода за реализацију пројекта), на 

наменски рачун носиоца пројекта 

отворен код Управе за трезор, а по 

поднетом захтеву и у складу са 

расположивим буџетским средствима. 

Закључени уговор је основ за 

праћење реализације финансираног или 

суфинансираног пројекта.   

 Одлуком о додели средстава 

може бити одређен исти или мањи 

износ средстава од оног који је тражен у 

појединачној конкурсној пријави.  

 Уколико је Одлуком о додели 

средстава за појединог корисника 

одређен мањи износ од оног који је 

тражен у конкурсној пријави, корисник 

средстава дужан је да пре потписивања 

уговора пошаље ревидиран буџет 

пројекта, којим спецификује намену 

средстава, а у складу са износом који му 

је додељен.   

 Корисник средстава може 

ревидираним буџетом пројекта тражити 

да му пројекат сразмерно краће траје 

или да умањи део програмских ставки, 

уважавајући природу пројекта за који су 

му одобрена средства, који достављаја 

Општинском већу. 

Уколико се пројекат финансира 

у више рата, корисник је дужан да 

подноси периодичне извештаје, на 

Обрасцу број 5. 

Наредна авансна уплата 

буџетских средстава се неће уплаћивати 

оним носиоцима пројеката који не 

доставе периодични Извештај.  

Носилац пројекта је у обавези да 

по завршетку реализације пројекта 

достави Општинској управи завршни 

(коначни) извештај о реализацији 

пројекта, са фотокопијама комплетне 

документације о утрошку средстава 

(Обрасцу  број 6). 

Носилац одобреног пројекта у 

завршном извештају о реализацији 

пројекта врши и процену постигнутих 

резултата са становишта постављених 

циљева (самоеваулација). 

Носилац пројекта који не утроши 

примљена буџетска средства по некој 

од авансних уплата, дужан је да у 

периодичном извештају образложи због 

чега  средства нису утрошена.  

Уколико се ради о неутрошеним 

средствима на годишњем нивоу, 

носилац пројекта је обавезан да по 

подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај тих средстава у буџет 

Општине Баточина.  

 

Члан 18. 

Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност 

од Општинског већа ради прерасподеле 

средстава за реализацију планираних 

активности у оквиру одобреног 

програма. 

Захтевом за прерасподелу 

средстава не може се тражити повећање 

расхода који се односи на људске 

ресурсе. 

Прерасподела средстава се може 

извршити тек након добијања писане 

сагласности или потписивањем анекса 

уговора са даваоцем средстава. 

 

КОНТРОЛА 

 

Члан 19. 

Општинска управа врши надзор 

над реализацијом програма/пројеката и 

наменским коришћењем одобрених 

средстава. 

             Општинска управа, Одељење за 

изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије по добијању 

извештаја о реализацији пројекта од 

стране носилаца пројекта, врши 

контролу наменског утрошка буџетских 
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средстава и о томе Комисији доставља 

писану информацију.  

             Комисија доставља 

Општинском већу Обједињени 

(годишњи) извештај о реализовању 

свих пројеката одобрених у једној 

буџетској години и то најкасније до 01. 

марта текуће за предходну годину. 

 

Члан 20. 

Одобрено, односно започето 

финансирање реализације пројекта 

прекида се и једнострано се раскида 

уговор о реализацији пројекта у 

случајевима да: 

• носилац пројекта нетачно или 

непотпуно обавести Комисију о битним 

околностима везаним за одобрење и 

реализовање пројекта; 

• носилац пројекта својом 

кривицом не изврши пројекат у 

целости, у утврђеним роковима, или га 

изврши у небитном делу; 

• носилац пројекта употреби 

средства ненаменски, у потпуности или 

делимично, не поштује временску 

динамику или се не придржава 

прописаних или уговорених мера које 

су утврђене у циљу осигурања 

реализације пројекта; 

• носилац пројекта више не 

испуњава услове који су на основу овог 

Правилника потребни за добијање 

средстава; 

• носилац пројекта не достави у 

предвиђеним роковима потребне 

извештаје и доказе о остваривању 

пројекта или делова пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине 

Баточина, иако га је Општинска управа  

претходно упозорила на неправилности и 

последице. 

 

Члан 21. 

 У случају наступања неке од 

околности из члана 20. овог 

Правилника, Општинска управа 

доставља писано обавештење 

Општинском већу, које без одлагања 

покреће поступак за враћање средстава 

добијених из буџета Општине у целости 

или делимично. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина, број 110-

2/18-01 од 08.03.2018. године (,,Сл. 

гласник општине Баточина“, број 4/18). 

  

 

Члан 23. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-916/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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 Oбразац број 1. 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

Адреса 

Број: 

Датум: 

Место: 

 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ, ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ, ЧИЈА ЈЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

Поштовани, 

Пријављујемо на Kонкурс Општине Баточина за достављање предлога 

пројеката за реализацију пројеката који доприносе развоју културне традиције, 

стварању нових и савремених вредности и афирмацији стваралаца, носилаца и 

организатора, односно средине у целини у 2020. години. 

Уз овај попуњени образац достављамо сву обавезну документацију.  

Сагласни смо са чињеницом да нисте у обавези да прихватите наш предложени 

предлог пројекта. 

Потписом овог документа потврђујемо веродостојност свих података 

наведених у комплетној пројектној документацији. 

Овим потврђујемо и да смо упознати са свим критеријумима Конкурса.  
 

С поштовањем, 

_____________________________ 

овлашћено лице Подносиоца пријаве 
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[Назив подносиоца] Образац број 2. 

[Адреса] 

[Место] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА 

 

“упишите назив пројекта” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутор/координатор: 

• [Упишите име и презиме 

аутора/координатора] 

[датум] 
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у ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

     

 Основни подаци за правна лица 

Назив организације  

 

Поштанска адреса  

Број телефона/факса  

Е-mail  

Web-site  

Одговорно лице  

Функција одговорног 

лица 
 

Број жиро рачуна  

Назив банке и седиште  

Матични број  

ПИБ  

 

Висина вашег буџета за 

2019. годину са 

изворима финансирања 

 

Висина вашег буџета за 

2020. годину 
 

Особа одговорна за 

управљање пројектом и 

имплементацију 

пројекта 

Име и презиме  

Званична 

функција 
 

Адреса  

Број 

телефона/факса 
 

Број мобилног 

телефона 
 

Е-mail  

     

 Основни подаци за физичко лице 

Име и презиме  

Адреса становања  

ЈМБГ  

Број телефона/факса  

Број мобилног телефона  

Е-mail  

Web-site  

Број банковног рачуна, 

назив банке 
 

Да ли је подносилац предлога пројекта непосредно одговоран за 

управљање и имплементацију пројекта (ДА/НЕ) 
 

 Релевантност подносиоца захтева  

(Кратак опис досадашњег рада и главних активности, искуство у пројектима из исте 

или сличне области и сл.) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  2  

 

 

1. Назив Пројекта: 

___________________________________________________________ 

 

2. Област деловања у оквиру које ће се пројекат реализовати: 

(обележите знаком Х у изабраном пољу у левој колони испод) 

 

 

 за заштиту, очување и презентацију непокретног културног наслеђа 

 за заштиту, очување и презентацију нематеријалног нас 

 за књижевне манифестације, фестивале и награде 

 
за издавачку делатност - периодичне публикације из области уметности и 

културе 

 
за издавачку делатност - дела из области домаће и преводне књижевности, као 

и дела младих, талентованих, неафирмисаних аутора 

 музику (стваралаштво, продукција, интерпретација) 

 за ликовне и визуелне уметности 

 за примењене уметности, архитектуру и мултимедије 

 за сценско стваралаштво и интерпретације 

 за кинематографију и аудио-визуелно стваралаштво 

 
за избор пројеката у области научно-истраживачке и едукативне делатности у 

култури 

 
за аматерско културно и уметничко стваралаштво, изворно народно 

стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа 

 за културне делатности националних мањина 

 за културне делатности особа са инвалидитетом 

 за културне делатности деце и омладине и за децу и омладину 

 за културни туризам 

 

 

3. Локација Пројекта: 

________________________________________________________ 

 

4. Трајање Пројекта: ___________________ месеци 

 

 

5. Датум почетка Пројекта: ______________  Датум завршетка Пројекта: 

____________ 
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6. Укупан износ потребан за реализацију Пројекта: ___________________ 

динара 

 

7. Укупан износ који се тражи од Општине Баточина:  ___________________ 

динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  3  

 

1. Кратак резиме Пројекта 

 

Молимо да у овом делу обезбедите следеће иформације: 

а) опис и анализа главних проблема и контекста; 

б) јасно одређење кључних проблема које треба решити пројектом и потреба циљних 

група1 и корисника2 које треба задовољити; 

в) објашњење како ће пројекат задовољити општа мерила која се односе на: 1) 

уметнички квалитет и садржајну иновативност, и 2) доступност културних вредности 

грађанима и могућност њиховог масовног коришћења. 

 

1. Кратак резиме Пројекта: (укратко, највише 1000 знакова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Детаљан опис пројекта 

 

 
1 „Циљне групе“ су групе или ентитети на које ће непосредно утицати пројектне активности, на нивоу 

резултата пројекта, до окончања пројекта. 
2 „Корисници“ су оне групе које ће имати дугорочно корист од пројекта на нивоу заједнице или 

одређеног сектора. 
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Очекивани резултати: 

а) Приказати како ће пројекат побољшати ситуацију циљних група/корисника као и 

техничке и управљачке капацитете циљних група где је применљиво. Настојати да 

резултати  буду што одређенији и мерљивији у погледу циљне групе, места и времена 

и да буду последица спроведених активности; 

б) наведите посебне продукте пројектних активности, нпр: штампане  или аудио/видео 

публикације, вебсајт, плакати, флајери, итд.; 

в) активности груписати према очекиваним резултатима и описати их тако да буде 

вероватно да ће произвести очекиване резултате. Што приближније специфицирати 

активности тако да се на основу описа могу проценити трошкови активности и навести 

процењен број циљне групе/корисника активности. 

 

2. Детаљан опис Пројекта: (максимално 4 стране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Циљеви и задаци Пројекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Циљна група Пројекта / Корисници Пројекта: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Опис проблема: 
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6. Опис решења / опис неопходних активности потребних за реализацију пројекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Утицај Пројекта / опис постигнућа Пројекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Евалуација / наведите како ће Ваша организација вршити процену успешности 

Пројекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Пројектне активности / активности које ће бити спроведене током Пројекта (кратко 

наведите) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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10. План имплентације / наведите када ће и ко ће сваку од активности реализовати 

Време реализације Активност  

(само број из горње табеле) 

Реализатор 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

11. Планови за 2020. годину (навести укратко ваше главне приоритете, односно 

приоритете ваше организације или групе у овој години у области активности културе) 

 

 

У прилогу обрасца доставити: 

 

1.  Оверену фотокопију акта о регистрацији подносиоца пријаве и формалних 

партнера (уколико је подносиоц предлога пројекта  правно лице), 

2. Фотокопију статута подносиоца пријаве и формалних партнера, 

3. Биографију стручног особља ангажованог на пројекту, 

4. Биланс стања и успеха за претходну годину, 

5. Одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта, 

6. Доказ  о партнерству са правним лицем (споразум, уговор). 
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_______________________________       

__________________________ 

Потпис особе одговорне за Пројекат                Потпис овл. лица  

                    Подносиоца   

пријаве 

 

 

 

У __________, дана _____________ 

 

 
Образац број 4 

 

И З ЈА ВА 
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина Баточина 

финансира или суфинансира пријављени програм односно пројекат у култури 

 

 

 

 

 Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 

одговорношћу, изјављујем: 

- да су сви подаци наведни у Пријави тачни; 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

      -  да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта у 

култури на прописаном обрасцу са финансијском документацијом; 

- да ће доставити два примерка реализованог пројекта (књига,CD и сл); 

- да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и 

другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина 

Баточина. 

 

 

 
Име и презиме:  

 

Функција у организацији:  

 

Потпис и печат:  

 

Датум и место:  
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Образац бр. 6. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

ул. Краља Петра I број 32, 34227 Баточина 
 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

о реализацији пројекта у култури 

 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1. Подаци о кориснику средстава 

Назив корисника средстава 

 

За физичко лице (име и презиме) 

 

Адреса корисника средстава (насељено место, улица и кућни број) 

 

За физичко лице (адреса становања и адреса правног лица преко кога се остварује пројекат) 

 

e - mail корисника 

 

Интернет адреса 

 

Број жиро-рачуна корисника пријаве 

 

За физичко лице (број жиро-рачуна правног лица преко кога се остварује пројекат) 

 

Матични број ПИБ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање и функција 

(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, e -mail) 

 

2. Подаци о реализованом пројекту 

Број и датум Уговора о финансирању односно суфинансирању пројекта у култури 

 

Назив пројекта 

 

 

 

Руководилац пројекта (име и презиме, адреса) Контакт (телефон/fax и е-mail) 

 

 

 

 

 

 

Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис пројекта се прилаже) 
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3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава 

Износ средстава одобрен од стране 

општине  
 

Остали учесници у суфинансирању 

(навести назив осталих учесника и 

одобрени износ) 

 

 

Структура трошкова пројекта 

(трошкове навести таксативно) 

 

Број и датум рачуна 

(налога, уговора и сл.) и назив издаваоца 

Износ рачуна Број и датум извода на коме се 

види промена стања по 

приложеном рачуну (налогу и 

сл.) 

   

   

   

   

   

Укупно:   

 

II ПРИЛОЗИ 

 

1) Детаљан опис реализације пројекта у култури за чије финансирање односно 

суфинансирање су додељена средства 

2) Презентовани материјал о реализованом пројекту (ЦД, плакати, публикације, часописи, 

књиге и друго), и то: 

а) ......................................................................................................................................................... 

б) ....................................................................................................................................................... 

 

3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и друго), и то: 

a) ....................................................................................................................................................... 

б)..........................................................................................................................................................

. 

 

 

Место и датум:       Потпис овлашћеног лица 

 

              __________________ 
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- Образац број 3. 

-  

Општина Баточина - Комисија за избор пројеката  у култури 

који се финансирају или суфинансирају из буџета општине 

Баточина    2020.  

         

         

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА  

 Назив пројекта:  

 Подносилац пријаве:     

         

Рб 
Опис - 

ставка 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 
Износ 

Учешће 

организа

ције 

Тражена 

средства 

од 

општине 

Баточина 

 

1         0,00 Din.      

2         0,00 Din.      

3         0,00 Din.      

4         0,00 Din.      

5         0,00 Din.      

6         0,00 Din.      

7         0,00 Din.      

8         0,00 Din.      

9         0,00 Din.      

10         0,00 Din.      

    

УКУПНО

: 0,00 Din. 0,00 Din. 0,00 Din.  
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_____________________________                                      ___________________________ 

Потпис особе одговорне за пројекат    Потпис овл. лица 

Подносиоца пријаве 

 

У __________, дана _____________ 

 
                                      
 

Образац бр. 5 

Општина Баточина 

Општинска управа за ______________  

    
    
                      
             

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о реализацији пројекта у области културе који је 

финансиран/суфинансиран средствима општине Баточина у  2021. години 

 

ЗА ПЕРИОД _________________ ДО ________________ 

 

 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

 
 

 

Назив, адреса и седиште корисника 

средстава (носиоца пројекта ) 

 

 

Одговорно лице за извештај/ особа 

овлашћена за заступање (име и презиме, 

бр.телефона, mail адреса) 

 

 

 

 

 

 

Назив пројекта  

 

 

Скраћени назив 

 

 

 

 

 

Број уговора са општином Баточина 

 



                                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                         ГОДИНА 2020. 

 

   192 

 

 

ОСНОВ ПО КОМЕ СУ СРЕДСТВА 

ОДОБРЕНА КОРИСНИКУ 

 

(конкурс Општине) 

 

 

 

 

 

    
*  доставља се и у писаној форми на адресу Општинске управе.    

 

 

 

  

 

II  ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДЕЛА/ФАЗЕ ПРОЈЕКТА 
 
 

 

Време реализације дела/фазе пројекта 

(датум почетка и завршетка фазе/дела за 

који се подноси извештај) 

 

 

Остали учесници у суфинансирању 

пројекта 

(навести назив осталих учесника у 

суфинансирању, уколико их има, и одобрени 

износ) 

 

 

 

 

 

 

Опис  реализације дела/фазе пројекта 

(треба да садржи:  

1. детаљан план реализованих садржаја у оквиру фазе за коју се подноси извештај, списак учесника, 

суорганизаторе, број публике; навести коришћење технике (видео и др.) или најам опреме;  

2. покривеност најаве пројекта у медијима - преглед: штампе,ТВ, радио, Интернет; израда плаката/банера; 

3. сарадња са установама и организацијама у земљи и иностранству, успостављена током реализације 

пројекта;  

4. пропраћеност пројекта/ у јавности, медијски спонзори и друго;  

       и опис може бити дужи од једне стране). 

 

Сажет опис ефеката фазе  пројекта 
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Напомене  

(у односу на пројекат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примедбе и сугестије  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ O НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 

ОД _________ДО ___________године 

(сви новчани износи исказују се ИСКЉУЧИВО у динарима) 

 

 

Број уговора по коме су средства дозначена 

наведеном кориснику: 

 

Број уговора :  

 

Број Анекса уговора: 

 

 

Назив корисника средстава/носиоца 

пројекта:  

 

 

Износ средстава пренет носиоцу од стране 

Општине за пројекат:  

Датум преноса средстава: 

 

Износ:  

 

Датум: 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД 

(трошкове навести таксативно) 

 

 

Део уговорне обавезе на 

који се приложени рачун 

односи 

(налог, уговор и сл.) 

 

 

Број рачуна (налога, 

уговора и сл.) и 

назив издаваоца 

рачуна 

 

 

 

 

Износ рачуна у динарима 

 

Број и датум извода на коме се 

види промена стања по 

приложеном рачуну (налогу и 

сл.) оверен и потписан од стране 

корисника 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Укупан износ: 

 

 

 

             Датум                                                                                                                    Овлашћено лице        

                                                                                                                         

 _______________________                                                                                      ____________________________ 

ПРИЛОЗИ 

 

1. Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима 

насталим у току реализације пројекта, потписане од стане корисника, и то:  

а.)  фотокопије рачуна, налога, уговора, 

б.) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима.  

_________________________________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

15. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/2018), члана 43. став 1. тачка 12. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“, број 87/2018) и члана 

40. тачка 41) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“ бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Плана рада Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Баточина за 2021. годину 

 

I УСВАЈА СЕ План рада 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2021. 

годину. 

 

II План рада Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Баточина 

за 2021. годину, усвојен на седници 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације, одржаној дана 14.12.2020. 

године, заведен под бр. 217-55/20-01, 

саставни је део овог решења. 
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III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-918/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

 

Децембар, 2020. године 
 

На основу члана 43. став 1. тачка 

12. Закон о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018) и члана 15. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ 

бр. 27/2020), Општински штаб за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 14.12.2020. године, донео је  

 

 

П Л А Н   Р А Д А 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

1.  Разматрање и усвајање 

Предлога Извештаја о раду Штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина за 2020. годину и 

његово достављање Скупштини општине 

Баточина на усвајање. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            први квартал 

 

2.  Разматрање Информације о 

спровођењу превентивних мера заштите 

од поплава и Информације о изради 

Оперативног плана одбране од поплава 

за воде другог реда на територији 

општине Баточина за 2021. годину. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            први квартал 

 

3.  Разматрање информације о 

стању здравствене заштите људи и 
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здравствене заштите сточног фонда на 

територији општине Баточина са 

становништа заштите  од заразних 

болести. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:  Дом здравља Баточина и 

ветеринарска инспекција 

Рок:           први квартал и током 

године 

 

4.  Разматрање Информације о  

спремности за протиградну сезону 2021. 

године.   

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   РХМЗ - Радарски центар  

„Бешњаја“ 

Рок:            други квартал 

 

5.  Ажурирање списка повереника 

и заменика повереника цивилне заштите 

по месним заједницама. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            други квартал и током 

године 

 

6.  Предузимање превентивних и 

оперативних мера за заштиту од 

шумских и пожара на отвореном 

простору у летњој сезони 2021. године. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина и УВС Крагујевац: ВСО 

Баточина 

Рок:            други/трећи квартал 

 

7.  Разматрање и усвајање 

Извештаја о снабдевању водом 

становника општине Баточина пред 

наступајућу летњу сезону: постојећи 

капацитети и могућности алтернативног 

снбдевања. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина, предузеће задужено за 

водоснабдевање 

Рок:            други квартал 

 

8.  Разматрање  Извештаја  о стању  

заштите од  експлозивних остатака рата 

на  територији општине Баточина. 

 

Носилац :  Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Управа за ванредне 

ситуације у Крагујевцу - Тим за НУС 

Рок :           трећи квартал 

 

9.  Разматрање Извештаја о 

заштити од града у сезони 2021. године  

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Републички  

Хидрометеоролошки завод - Радарски 

центар „Бешњаја“ 

Рок:            четврти квартал 

 

10.  Разматрање и усвајање 

Извештаја о заштити од пожара у летњој 

сезони 2021. године.     

 

Носилац :  Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Управа за ванредне 

ситуације Крагујевац: ВСО Баточина         

Рок :           четврти  квартал 

 

11.  Разматрање информација о 

стању и спремности зимских служби за 

наступајућу зимску сезону. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   субјекти зимских служби 

Рок:            четврти квартал 

 

12.  Сарадња са медијима. 
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Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина, медији 

Рок:            током године 

 

13.  Сарадња са другим општинама 

у циљу реализовања одговарајућих 

задатака заштите и спасавања. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            по потреби, током године 

 

14.  Разматрање и усвајање 

Предлога Плана рада Штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2022. 

годину и његово достављање Скупштини 

општине Баточина на усвајање. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            четврти квартал 

 

15.  Разматрање и усвајање 

извештаја о достигнутом степену 

организованости и оспособљености 

локалне самоуправе у Баточина за 

заштиту и спасавање. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            четврти квартал 

 

16.  Упознавање и разматрање 

законске и подзаконске регулативе 

донете током 2021. године а везане за 

заштиту и спасавање као и упутстава 

виших ресорних органа. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Управа за ванредне 

ситуације Крагујевац 

Рок:            по потреби, током године 

 

17.  Одржавање редовних и (по 

потреби) ванредних седница Општинског 

штаба за ванредне ситуације на 

територији општине Баточина. 

 

Носилац:   Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Општинска управа 

општине Баточина 

Рок:            током године, по потреби 

 

18.  Разматрање других питања на 

захтев Окружног штаба ШУО или у 

случају указане потребе. 

 

Носилац :  Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Сарађује:   Управа за ванредне 

ситуације, Општинска управа општине 

Баточина 

Рок :           током године, по потреби 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-55/20-01 

Датум: 14.12.2020. године 

 

                                                                                                               

КОМАНДАНТ ШТАБА        

______________________                                                                                           

Здравко Младеновић 

__________________________ 

 

 На основу члана 40. тачка 54. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 9/19) и 

члана 145. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.12.2020. године, 

донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на План рада и 

финансијски план Црвеног крста 

Баточина  

за 2021. Годину 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

План рада и финансијски план Црвеног 

крста Баточина за 2021. годину, број 

311 наш заводни број 020-860/20-02 од 

08.12.2020. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

III Решење доставити: Црвеном 

крсту Баточина, оснивачу и архиви. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-917/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 

3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације ("Службени гласник 

РС", број 27/2020), члана 20. став 1. 

тачка 15. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018) и члана 40. тачка 41) Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације 

на територији општине Баточина 

I У Решењу о образовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације на територији општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 18/20) у ставу 1. тачка 

10. врши се следећа измена: 

„Разрешава се дужности члана 

штаба Срђан Лепојевић, вршилац 

дужности директора Центра за 

социјални рад ''Шумадија'' Баточина. 

У штаб именује се за члана 

Бранислав Павловић, вршилац 

дужности директора Центра за 

социјални рад ''Шумадија'' Баточина.“ 

 У тачки 18. врши се следећа 

измена: 

 „Разрешава се дужности члана 

штаба Мирјана Стајић, директор ПУ 

„Полетарац“ Баточина. 

У штаб именује се за члана 

Виолета Проданић, вршилац дужности 

директора ПУ „Полетарац“ Баточина.“ 

 

II У  осталом делу Решење о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина остаје непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

29. став 1. тачка 3.  Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (удаљем тексту: 

Закон) којим је прописано да јединице 

локалне самоуправе, у оквиру својих 

надлежности, у области смањења 

ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама образују штаб 

за ванредне ситуације, члана 41. став 1. 

тачка 5. Закона, којим је прописано да 

за праћење активности на смањењу 

ризика од катастрофа и координацију и 

руковођење у ванредним ситуацијама 

образују се штабови за ванредне 

ситуације за територију општине-
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општински штаб за ванредне ситуације 

који образује надлежни орган орган 

општине, члана 42. Закона којим је 

прописан састав штабова за ванредне 

ситуације, члана 43. Закона којим је 

прописана надлежност штабова за 

ванредне ситуације, као и у одредбама 

члана 40. тачка 41) Статута општине 

Баточина којим је утврђено да 

скупштина општине образује Штаб за 

ванредне ситуације. 

Разлог за доношење овог решења 

садржан је у потреби да се састав штаба 

усклади са кадровским решењима. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-919/20-01 од 18.12.2020. 

године                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                           

Невена Митић 

___________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Србије“, 129/07, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 

40. тачка 6) и 29) Статута oпштине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), а у вези чл. 60, 61, 

61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 

112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за израду 

Предлога годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на 

територији општине Баточина за 

2021, 2022, 2023. и 2024. годину  

 

I Образује се Комисија за израду 

Предлога годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине 

Баточина за 2021, 2022, 2023. и 2024. 

годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

II У Комисију се именују: 

за председника: Дарко Игњатовић  

за заменика председника: Марија 

Милошевић 

за чланове: 

1. Јелена Ивановић 

2. Радмила Милутиновић 

3. Борка Симић 

 

III Задатак Комисије је: 

 

а) да пре израде Предлога годишњег 

програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Баточина за 

2021, 2022, 2023. и 2024. (у даљем 

тексту: Предлог годишњег програма) 

обавести јавним позивом образовне 

установе – школе, стручне 

пољопривреде службе, социјалне 

установе, високообразовне установе – 

факултете и научне институте чији је 

оснивач држава, установе за извршење 

кривичних санкција и правна лица у 

државној својини регистрована за 

послове у области шумарства, да 

Комисији доставе захтеве за 

признавање права на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној 

својини без плаћања накнаде у 

површини која је примерена делатности 

којом се баве, да размотри достављене 

захтеве и донесе одлуку о истим (члан 

61. Закона о пољопривредном 

земљишту); 

б) да пре израде Предлога годишњег 

програма обавести јавним позивом 

правна и физичка лица која су власници 

система за наводњавање, одводњавање, 

рибњака, пољопривредног објекта, 

стакленика, пластеника и 

вишегодишњих засада (воћњака и 

винограда који су у роду) који се налазе 

на пољопривредном земљишту у 

државној својини и која су уписана у 

Регистар пољопривредних газдинстава 
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и налазе се у активном статусу најмање 

три године, као и правна и физичка 

лица која су власници домаћих 

животиња, која су и власници, односно 

закупци објеката за гајење тих 

животиња на територији јединице 

локалне самоуправе на којој се право 

пречег закупа остварује и која су 

уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налазе се у активном 

статусу најмање једну годину, да 

Комисији доставе захтеве за 

признавање права пречег закупа са 

потребном документацијом, најкасније 

до 31. октобра текуће године за наредну 

годину, да размотри достављене захтеве 

и донесе одлуку о истим (члан 64а 

Закона о пољопривредном земљишту); 

в) да изради Предлог годишњег 

програма у складу са одредбама чл. 60, 

61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту; 

г) да прибави мишљење Комисије за 

давање мишљења, коју образује 

председник општине, а која у свом 

саставу има најмање половину чланова 

физичких лица – пољопривреднике који 

су уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са прописом којим 

се уређује упис у Регистар 

пољопривредних газдинстава, као и 

дипломираног инжењера 

пољопривреде, на Предлог годишњег 

програма (члан 60. Став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту); 

д) да прибави писану сагласност 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде на Предлог 

годишњег програма (члан 60. став 4. 

Закона о пољопривредном земљишту); 

ђ) да достави Предлог годишњег 

програма Општинском већу на 

разматрање и утврђивање и 

е) да достави Предлог годишњег 

програма Скупштини општине на 

разматрање и доношење; 

ж) да по истом поступку, уколико буде 

потребно, изради Предлог измене и 

допуне Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине 

Баточина за 2021, 2022, 2023. и 2024. 

годину. 

 

IV Комисија ће обавити свој задатак 

у складу са роковима који су прописани 

Законом о пољопривредном земљишту. 

 

V Стручну обраду аката, других 

материјала, организационе и 

административне послове за Комисију 

врши Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина. 

 

VI Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“.    

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I – Правни основ за доношење 

решења 

 Правни основ за доношење 

Решења о образовању Комисије за 

израду годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине 

Баточина за 2021, 2022, 2023. и 2024. 

годину, садржан је у одредбама чл. 40. 

тачка 6) и 29) Статута општине 

Баточина којим је прописано да 

Скупштина општине доноси годишњи 

програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, као и 

прописе и друге опште акте из 

надлежности општине, као и у 

одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту. 

II – Разлози за доношење решења 

 Одредбaмa члана 60. став 1. 

Закона о пољопривредном земљишту 

прописано је да пољопривредним 

земљиштем у државној својини 

располаже и управља држава преко 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, а ст. 2, 3. и 

4. да се пољопривредно земљиште у 

државној својини користи према 

годишњем програму заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног 
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земљишта који доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе најкасније 

до 31. марта текуће године, уз 

сагласност Министарства, по претходно 

прибављеном мишљењу комисије коју 

образује председник општине, односно 

градоначелник, а која у свом саставу 

има најмање половину чланова физичка 

лица – пољопривреднике који су 

уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са прописом којим 

се уређује упис у Регистар 

пољопривредних газдинстава, као и 

дипломираног инжењера 

пољопривреде. Ставовима 5. и 6. овог 

члана, одређено је да се годишњим 

програмом утврђује врста и обим 

радова које треба извршити у периоду 

за који се програм доноси, динамика 

извођења радова и улагања средстава, 

да садржи и податке који се односе на 

пољопривредно земљиште у државној 

својини, и то податке о: укупној 

површини и површини по катастарским 

општинама пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији 

јединице локалне смоуправе; 

корисницима пољопривредног 

земљишта у државној својини; 

закупцима пољоприведног земљишта у 

државној својини; површини 

пољопривредног земљишта у државној 

својини која није дата на коришћење; 

укупној површини пољопривредног 

земљишта у државној својини која је 

планирана за давање у закуп, као и 

површине делова пољопривредног 

земљишта у државној својини које су 

планиране за давање у закуп (једна или 

више катастарских парцела) са бројем 

катастарске парцеле, површином, 

класом, културом и податке о стању 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној 

својини. Ставом 8. овог члана, одређено 

је да је орган надлежан за послове 

вођења јавне евиденције о 

непокретностима дужан да достави 

потребне податке, најкасније до 30. 

октобра текуће године, органу јединица 

локалне самоуправе за израду 

годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

за наредну годину, без накнаде. 

Такође, одредбама овог закона које се 

односе на израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта прописано 

је: 

- чланом 61, између осталог, да се 

пољопривредно земљиште у државној 

својини може дати на коришћење без 

плаћања накнаде образовним 

установама-школама, стручним 

пољопривредниом службама и 

социјалним установама у површини 

која је примерена делатности којом се 

баве, а највише до 100 хектара, а 

високообразовним установама-

факултетима и научним институтима 

чији је оснивач држава и установама за 

извршење кривичних санкција највише 

до 1.000 хектара, као и да се 

пољопривредно земљиште у државној 

својини може дати на коришћење без 

плаћања накнаде правним лицима у 

државној својини регистрованим за 

послове у области шумарства, 

- чланом 64а да право пречег закупа 

имају правна и физичка лица која су 

власници система за наводњавање, 

одводњавање, рибњака, 

пољопривредних објеката, стакленика, 

пластеника и вишегодишњих засада 

(воћњака и винограда који су у роду) 

који се налазе на пољопривредном 

земљишту у државној својини, као и да 

право пречег закупа имају власници 

домаћих животиња, који су и власници, 

односно закупци објеката за гајење тих 

животиња, а у циљу производње хране 

за животиње, и то један хектар по 

условном грлу, као и да правна и 

физичка лица, власници 

инфраструктуре из овог члана 

достављају комисији за израду 

годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

органа јединице локалне самоуправе 

податке о власништву над 
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инфраструктуром, односно објектима за 

узгој и држање животиња, најкасније до 

31. октобра текуће године за наредну 

годину. 

III - Образложење појединачних 

предложених решења 

Тачком I овог решења образована је 

Комисија. 

Тачком II одређен је састав и број 

чланова Комисије, тако да Комисија 

има укупно 5 чланова, рачунајући 

председника и заменика председника 

Комисије. За чланове Комисије 

именована су стручна лица 

пољопривредне, правне или економске 

струке, који су добри познаваоци терена 

у општини, која имају искуство и знање 

у раду у овој области, чиме је 

прихваћена препорука Министарства. 

Приликом одређивања броја и састава 

Комисије ималa се у виду комплексност 

и сложеност послова и задатака које је 

потребно реализовати, а посебно 

чињеница да је потребно прикупити, 

евидентирати и утврдити обимне 

релевантне податке који се односе на 

пољопривредно земљиште у државној 

својини, а које ће обухватити Предлог 

годишњег програма.  

Тачком III овог решења прецизиран је 

задатак Комисије, а тачком IV утврђено 

је да ће Комисија обавити свој задатак у 

складу са роковима који су прописани 

Законом о пољопривредном земљишту.  

Тачком V одређено је да стручну 

обраду аката, других материјала, 

организационе и административне 

послове за седнице Комисије врши 

Одељење за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије Општинске 

управе општине Баточина. 

Тачком VI одређено је да се Решење 

има објавити у „Службеном гласнику 

општине Баточина“.с 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-921/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 -др.закон, 101/2016 - др.закон и 

47/2018), члана 16. став 2.  члана 17. 

став 3. и члана 21. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), 

члана 40. став 2. и члана 44. став 1. 

Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" 

из Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 19/17 - пречишћен текст 

и 33/17) и члана 40. тачка 13) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.12.2020. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине  

 

I Разрешава се дужности члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине, из 

реда запослених: 

1. Маријана Милошковић из 

Крагујевца. 

 

II Именуje се за члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, из реда 

запослених: 

1. Срђан Лепојевић из Баточине.  

 

III Мандат именовааног из става II 

oвог решења трајаће до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине, 

именованог Решењем Скупштине 

општине Баточина број: 112-60/19-01 од 

17.12.2019. године. 
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IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон, 

101/2016 - др.закон и 47/2018)и члана 

40. тачка 13) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина'', бр. 

9/19),  којим је прописано да скупштина 

општине именује и разрешава надзорни 

одбор и директора јавног предузећа 

чији је оснивач. Такође, одредбама 

члана 16. став 2. и члана 17. став 3. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019),  прописано је да надзорни 

одбор јавног предузећа чији је оснивач 

аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе има три члана, од 

којих је један председник и да 

председника и чланове надзорног 

одбора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује 

орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе, на период од 

четири године, од којих је један члан 

надзорног одбора из реда запослених. 

 Одредбама члана 21. став 1. 

Закона о јавним предузећима прописано 

је да мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком 

или разрешењем.  

Имајући у виду да Маријана 

Милошковић, члан Надзорног одбора 

ЈП ''Лепеница Баточина'' из Баточине из 

реда запослених, више није запослена у 

ЈП ''Лепеница Баточина'' из Баточине, 

на предлог овлашћеног предлагача за 

члане Надзорног одбора ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-922/20-01 од 18.12.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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