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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
30.06.2016. године 

ГОДИНА 2016. 
БРОЈ 8 

                     

 

 На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гл. Рс 

бр. 88/2011") и члана 43. Пословника о раду Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 8/12), Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.јуна 2016. године  донело је : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

"ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА" ИЗ БАТОЧИНЕ О ЦЕНАМА 

 ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку надзорног одбора ЈП "Лепеница Баточина" 

Баточина бр. 1038-5/2/05-2016 од 25.5.2016. године, којом су утврђене следеће цене 

одржавања гробаља на територији општине Баточина: 

 

- Утврђује се цена одржавања гробља у Баточини - 160.00 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Милатовцу - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Жировници - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Прњавору - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Никшићу - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Бадњевцу - 133.44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Градцу - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Горњој Баточини - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Кијеву - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Доброводици - 133.44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Црном Калу - 133,44 РСД са ПДВ-ом, 

- утврђује се цена одржавања гробља у Насељу Горња Мала - 133,44 РСД са ПДВ-

ом 

 

II Утврђене цене из члана 1. ове Одлуке додати у ценовник Предузећа. 

 

IIIУтврђене цене одржавања гробља наведених у члану 1. ове Одлуке примењиваће 

се по домаћинству од 01.06.2016. 
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IV Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Баточина.  

 

     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број:020-496/16-01 од 30. јун  2016.године 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                                                                        Радиша Милошевић 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 28. Закона о 

комуналним делатностима где у ставу 2. стоји да сагласност на промену цена 

комуналних услуга даје надлежни орган јединица локалне самоуправе, у овом 

случају је Општинско веће општине Баточина је надлежни орган.  

 ЈП„Лепеница Баточина" из Баточине је у оквиру својих делатности 

проширила делатност станичних и перонских услуга аутобуске станице, па је било 

потребно утврдити ценовник коришћења гробаља на територији општине 

Баточина. 

 Сходно напред наведеном, а у складу са Законом о комуналним 

делатностима и Статутом предузећа дата је сагласност решењем на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП„Лепеница Баточина „ из Баточине је донео одлуку као и 

диспозитиву. 

 

 

 

 На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гл. Рс 

бр. 88/2011") и члана 43. Пословника о раду Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 8/12), Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.јуна 2016. године  донело је : 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

"ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА "ИЗ БАТОЧИНЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА 

УСЛУГА 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку надзорног одбора ЈП "Лепеница Баточина" 

Баточина бр. 1038-5/05-2016. године од 25.05.2016. године, којом су утврђене 

следеће цене: 

 

а.Утврђује се цена превоза и утовара у локалу теретним возилом ОПЕЛ Мовано без 

ПДВ-а 3.400,31 и са ПДВ-ом 4.800,37. 
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За превоз и утовар ван локала насељеног места Баточина утврђује се износ још 

25,00 РСД/кт. 

2. Утврђује се цена машинског сечења асфалта и бетона од 600,00 РСД/m2 без ПДВ-

а и 720,00 РСД/m2 са ПДВ-ом. 

3. Утврђује се цена кошења високог растиња тарупом прикљученим на трактор у 

износу од 3,18 РСД/m2 без ПДВ-а, односно 3,50 РСД/m2 са ПДВ-ом. 

 

II Утврђене цене из тачака 1, 2 и 3. ове Одлуке додати у ценовник Предузећа. 

 

 

III Утврђене цене примењиваће се од 25.05.2016. године. 

. 

 

IV Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Баточина.  

 

       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број:020-495/16-01 од 30. јун  2016.године 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                               Радиша Милошевић 

 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 28. Закона о 

комуналним делатностима где у ставу 2. стоји да сагласност на промену цена 

комуналних услуга даје надлежни орган јединица локалне самоуправе, у овом 

случају је Општинско веће општине Баточина је надлежни орган.  

  

ЈП "Лепеница Баточина" из Баточине у оквиру својих делатности обавља и друге 

послове превоза теретним возилом, затим услуге сечења бетона и асфалта радном 

машином, као и рад на кошењу високог растиња тарупом зелених површина и 

путних појасева. 

 

Цене су утврђене на основу кретања тржишних цена и паритета других правних 

лица. 

 Сходно напред наведеном, а у складу са Законом о комуналним 

делатностима и Статутом предузећа дата је сагласност решењем на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП„Лепеница Баточина „ из Баточине. 
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______________________________________________________ 
Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Драгиша Ђуричковић 


