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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
14.02.2014. године 

ГОДИНА 2014. 
БРОЈ 2 

 

 

На основу члана 13. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 20. 

став 3. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/08), и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

14.02.2014. године, донело је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка за оснивање 

удружења „Национална 

асоцијација локалних канцеларија 

за младе“ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком покреће се 

поступак оснивања удружења: 

„Национална асоцијација локалних 

канцеларија за младе“, у сарадњи са 

другим заинтересованим локалним 

самоуправама у Републици Србији. 

 

Члан 2. 

 

Национална асоцијација 

локалних канцеларија за младе оснива 

се ради унапређења локалне 

омладинске политике и остваривања 

других заједничких циљева у овој 

области. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Александра 

Орловић, (ЈМБГ 1005988725043), да 

представља, са пуним правом гласа, 

општину Баточина на оснивачкој 

скупштини удружења, и да након 

уписа у Регистар удружења 

представља општину Баточина у 

скупштини и другим органима 

удружења.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-88/14-01 од 14.02.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 100. Закона о 

заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', број 135/04 и 36/09, 

36/09- др. закон, 72/09-др. закон и 

43/2011 одлука Уставног суда ), члана 

7. Одлуке о буџетском фонду за 

заштиту животне средине Општине 

Баточина (''Службени гласник 

Општине Баточина'', број 6/2009), 

члана 3. Одлуке о буџету Општине 

Баточина за 2014. годину (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 

14/13), члана 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 8/12), а уз сагласност 

Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине број 401-00-

1455/2013-01 од 14.01.2014. године, 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 14.02.2014. 

године, донело је 

  

 

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Средства Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине 

Баточина, у 2014. години, планирана 

су Одлуком о буџету општине 

Баточина за 2014. годину, функција 

500, позиција 131, 132, 133 и 134 (''Сл. 

гласник општине Баточина'', 

бр.14/13).  

 

У складу са напред наведеним, 

средства ће се користити на следећи 

начин: 

                                    

 

1. 

КОНТРОЛА И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

- унапређење система управљања отпадом – ЈКП ''7. јули'' Баточина 

 

- унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових  

 

- уништавање амброзије на територији општине Баточина 

 

- повремена циљана мерења у животној средини 

                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                        Укупно: 

                                                                                                                                                              

 

200.000 д. 

 

200.000 д.  

 

50.000 д. 

 

50.000 д. 

 

500.000 д. 

2.       ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА И ПЕЈСАЖА  

 

 

 

- Пројекти озелењавања и унапређења квалитета зелених површина 

            

 

300.000 д. 
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(набавка садног материјала, трошкови садње и сл.) 

Из разлога увећања зелених површина у општини Баточина приступило се 

континуираним активностима на њиховом повећању и уређивању. 

Овогодишње активности обухватиће нове засаде као и израду потребне 

инфраструктуре која је неопходна за одржавање и очување зелених површина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ       

 

 

 

 

 

 

- Наставиће се и са досадашњим активностима на  уређењу  и уклањању 

дивљих депонија. 

Наставак активности на решавању проблема дивљих депонија и сметлишта и 

унапређењу нивоа управљања отпадом на територији општине Баточина.  

Успостављање и унапређење активности у области збрињавања селектованог 

и кабастог отпадног материјала. 

   

 

  

800.000 д. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ  

 

 

- Програми и пројекти заштите животне средине и одрживог развоја 

  

 

200.000 д. 

 

  

 

5. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ  

 

 

- Интервентне активности на подручју општине Баточина, на очувању, 

заштити и унапређењу животне средине за које се током године јавља 

потреба а није их било могуће прецизно планирати. 

 

 

200.000 д. 

 

 

  

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине  2.000.000 

д. 

 

Члан 2. 

 

Овај Програма ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:  020-87/14-01  од  14.02.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина 8/12), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 14.02.2014. 

године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радне групе за 

идентификацију, евиденцију и 

упис јавне својине општине 

Баточина 

 

 

I Образује се Радна група за 

идентификацију, евиденцију и упис 

јавне својине општине Баточина (у 

даљем тексту:  Радна група) у саставу: 

 

1. Александра Ивић, председник 

Радне групе 

2. Драгиша Ђуричковић, заменик 

председника 

3. Ивана Богдановић, члан  

4. Тања Вукојевић, члан 

5. Биљана Тодоровић, члан 

 

II  Задатак Радне групе је да у 

складу са пројектом ''Ефикасно 

управљање имовином – темељ 

локалног економског развоја'' у 

оквиру програма Еxchange 4 изврши 

идентификацију непокретности, 

сачини евиденцију и достави податке 

надлежном органу ради упућивања 

Републичкој Дирекцији за имовину 

(НЕП обрасци) и подношења захтева 

за упис јавне својине на општину 

Баточина у Катастру непокретности и 

упис стварних права на 

непокретности  као и подношење 

захтева за предбележбу и забележбу 

стварних права на непокретности.  

 

III Рок за извршење наведених 

послова је 31.12.2014. године. 

  

IV Радна група је дужна да 

поверене послове обави стручно, 

савесно и у складу са важећим 

законским прописима, а у датом року. 

 

V Радна група поверене послове 

обавља у току радног времена. 

  

VI Радна група је дужна да о 

извршеним пословима из тачке II овог 

решења шестомесечно достави 

извештај Општинском већу. 

 

VII Ово решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-89/14-01 од 14.02.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 28. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/11) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 8/12), 

решавајући по захтеву ЈКП ''7. јули'' 

Баточина, број 01-06/1 од 16.01.2014. 

године, наш заводни број 020-18/14-

01 од 16.01.2014. године, Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 14.02.2014. године, 

донело је 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП ''7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

 

 I  ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Одлуку о промени цене воде и 

канализације у општини Баточина, 

број 01-06, коју је донео Надзорни 

одбор ЈКП ''7. jули'' Баточина на 

седници одржаној дана 09.01.2014. 

године. 

 

II  Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

III   Решење доставити: ЈКП 

''7. jули'' Баточина и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-18/14-01 од 14.02.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 На основу члана 28. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/11) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 8/12), 

решавајући по захтеву Фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина, број 025-

80/14-05 од 31.01.2014. године, наш 

заводни број 020-46/14-01 од 

31.01.2014. године, Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 14.02.2014. године, 

донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 ЈКП ''7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ сагласност на цене 

комуналних услуга ЈКП ''7. Јули'' 

Баточина, за следеће услуге: 
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ВРСТА УСЛУГЕ     ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a 

   (у динарима) 

  ________________________________________________________________________________________ 

 Услуге одржавања зеленила, редовно чишћење улица и тротоара  

и изношења смећа које се реализују сукцесивно, по потреби,  

на основу налога Фондова оппштине Баточина и надлежне инспекције 

 

1. Тракторска приколица (утовар и превоз у локалу)                                                     3.400,31 

2. Машинско кошење траве по радном часу                                                                    1.048,68  

3. Машинско кошење траве по м2                                                                                            5,53 

4. Машинско кошење траве и високог растиња                                                                    12,48  

5. Орезивање живе ограде по радном часу                                                                          916,05  

6. Орезивање живе ограде по метру                                                                                       59,94  

7. Рад камиона сакупљање кабастог отпада по м3                                                           1.249,16  

8. Услуге превоза камиона ФАП по км                                                                                274,80 

9. Рад камиона са хидраул. даском и посипачем соли по радном часу                         5.862,77 

10. Поправка и постављање нових саобраћајних знакова                                                 1.208,40 

11. Уградња стубова за знакове                                                                                           2.670,00  

12. Помоћни радник                                                                                                                 538,23 

 

 

       ВРСТА                                                                                                                            ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a 

                                                                                                                                                       (у динарима) 

      ______________________________________________________________________________________ 

 Услуге одржавања бунарских постројења и бунара Б1 и Б2 на  

  изворишту Јасик у Брзану, на месечном нивоу 

                                                                                        

1. Одржавање бунарских постројења, бунара Б1 и Б2 и сабирних постројења         10.100,00 

2. Занатски радови на постројењу                                                                                  10.133,33 

3. Прикупљање података за израду елабората                                                                 7.800,00 

4. Одржавање и кошење круга у површини од 4 ха (3,56 дин/м2)                              20.500,00 

5. Чуварска служба у две смене (два радника бруто зарада)                                       40.000,00 

6. Праћење нивоа воде у бунарима Б1 и Б2                                                                     5.160,00 

7. Одржавање бунара Б1 и Б2 и пумпи                                                                             4.820,00 

8. Одржавање сабирног резервоара са црпном станицом                                               4.820,00 

9. Сталне активности у вези узорковања воде                                                                 2.500,00 

10. Стално праћење анализе исправности воде                                                                 2.500,00  

                                                                                                                          __________________________ 

                                                                                                                          СВЕГА:           108.333,33 

                                                                                                                          ПДВ 20%          21.666,67 

                                                                                                                          __________________________ 

                                                                                                                          УКУПНО:      130.000,00 

 

 

 

       ВРСТА УСЛУГЕ                                                                                                        ЦЕНА СА ПДВ 

                                                                                                                                               (у динарима) 

___________________________________________________________________________________ 

 Услуге чишћења улица, тротоара и јавних површина у Баточини, на месечном нивоу 

 

1. Укупна површина за чишћење -11.780 м2 (дневно чишћење улица -3.140 м2 ; 

 недељно чишћење улица - 820 м2; месечно чишћење улица-1.320 м2; Карађорђев 

 трг-6.500 м2)                                                                                                                         312.713,38 

2. Одржавање и кошење зелених површина - 5.950 м2                                              148.212,01 
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II  Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

III   Решење доставити: ЈКП 

''7. jули'' Баточина, Фондовима 

општине Баточина и архиви. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Фонд за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и Фонд 

за локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина поднели су 

Општинском већу општине Баточина 

захтев за издавање сагласности на 

цене услуга ЈКП ''7. Јули'' Баточина, за 

редовно чишћење јавних површина, 

одржавање зеленила и других услуга, 

број 025-80/14-05 од 31.01.2014. 

године, наш заводни број 020-46/14-

01 од 31.01.2014. године. 

У захтеву се наводи да су 

Фонду за уређење грађевинског 

земљишта општине Баточина 

Статутом додељене дужности 

редовног одржавања јавних и зелених 

површина и комуналне 

инфраструктуре, док су Фонду за 

локалне и некатегорисане путеве, као 

управљачу путева на територији 

општине Баточина, додељене 

активности одржавања путне 

инфраструктуре. Све наведене 

активности на редовном одржавању 

јавних површина обавља ЈКП ''7. 

Јули'' Баточина, чији је оснивач 

општина Баточина . 

С обзиром да је неопходно 

закључити уговоре о редовном 

одржавању и чишћењу јавних 

површина између Фондова општине 

Баточина и ЈКП ''7. јули'' Баточина, то 

је Општинско веће општине Баточина 

у складу са чланом 28. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/11) дало 

сагласност на цене услуга које ће ЈКП 

''7. Јули'' Баточина пружати 

Фондовима, сагласност на цену 

месечне надокнаде чишћења улица, 

тротоара и јавних површина, као и 

сагласност на цену месечне надокнаде 

одржавања изворишта ''Јасик'' у 

Брзану. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-46/14-01 од 14.02.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 71. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), и члана 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 8/12), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 14.02.2014. године, 

донело је  

 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању транспорта угља 

манастиру Грнчарица у Прњавору 

и манастиру Светог Спаса у 

Доброводици 

 

 

 

Члан 1. 

 

Општина Баточина ће из 

средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2014. 

годину, раздео 3. глава 3.1.1 функција 

130. позиција 38, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва,  финансирати трошкове 

транспорта угља од рудника ''Вреоци'' 

до Сестринства манастира Грнчарица 

у Прњавору и од рудника ''Вреоци'' до 

манастира Светог Спаса у 

Доброводици. 

  

Члан 2. 

 

Председник општине Баточина 

донеће решење о ангажовању текуће 

буџетске резерве. 

 

Члан 3. 

 

 О спровођењу ове Одлуке 

стараће се Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-90/14-01 од 14.02.2014. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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