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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
26.10.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 27 

 

На основу члана 76. став 3.  Закона 

о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 и испр. 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – др. закон и 103/2015) члана 36. 

став 1. тачка 2. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'' 

број 10/08 и 5/15) Скупшина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

20.10.2017. године, донела је:  

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Извештаја о извршењу 

Одлуке о буџету општине Баточина за 

период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године 

 

I Усваја се Извештај о извршењу 

Одлуке о буџету општине  

Баточина за период од 01.01.2017. 

до 30.09.2017.год., који је усвојило 

Општинско веће општине Баточина 

Закључком о усвајању Извештаја о 

извршењу Одлуке о буџету 

општине Баточина за период од 

01.01.2017. до 30.09.2017.год. на 

седници одржаној дана 

16.10.2017.године. 

II Саставни део Одлуке је Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету 

општине  Баточина за период од 

01.01.2017. до 30.09.2017. 

III  Одлуку објавити  у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке 

о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о 

буџету општине Баточина за период од 

01.01.2016. до 30.09.2016. садржан је у 

одредбама члана 76. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 

испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 

закон и 103/2015) и то ставу 1., који 

одређује да министар, односно локални 

орган управе надлежан за финансије 

обавезан је да редовно прати извршење 

буџета и најмање два пута годишње 

информише Владу, односно надлежни 

извршни орган локалне власти, а обавезно у 

року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног 

периода, и ставу 3. да у року од петнаест 

дана по подношењу извештаја из ст. 1. и 2. 

овог члана Влада, односно надлежни 

извршни орган локалне власти усваја и 

доставља извештаје Народној скупштини, 

односно скупштини локалне власти, као и 

члану 36. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина ("Службени гласник општине 

Баточина" број 10/08 и 5/15) који одређује 

да Скупштина општине доноси буџет и 

завршни рачун. 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 16.10.2017. 

године утврдило је Предлог Извештаја о 

извршењу Одлуке о буџету општине 

Баточина за период од 01.01.2017. до 

30.09.2017.год и сходно одредбама члана 

76. став 3. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 

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

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 

103/2015) исти  доставило Скупштини 

општине Баточина на усвајање. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
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Број: 020-1047/17-01 од 20.10.2017. 

године 

                                                                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

         Бранислав Павловић 

   

---------------------------------- 

 

 На основу чл.61. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 15/2016),чл.32.ст.1.тач.8. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16 - други закон), и члана 36.ст.1.тач.8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08 и 

5/15), Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 20.10.2017. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017.ГОДИНУ ЈП 

„ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА“ ИЗ 

БАТОЧИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Одлуку о усвајању Програма коришћења 

субвенција за 2017.годину ЈП „Лепеница 

Баточина“ из Баточине, коју је 

Н.О.предузећа донео на  седници одржаној 

дана 12.10.2017.,заведено под бројем 1495-

1/10-2017. 

 

Члан 2. 

 

Одлуку објавити  у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број : 020-1048/17-01 од 20.10.2017. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Бранислав Павловић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове 

одлуке садржан је чл.32.ст.1.тач.8. Закона о 

локалној самоуправи  и чл.36.ст.1.тач.8. 

Статута општине Баточина којима је 

прописано  да Скупштина општине оснива 

службе, јавна предузећа, установе и 

организације и врши надзор над њиховим 

радом. 

Чланом 61. Закона о јавним 

предузећима, прописано је да јавно 

предузеће које користи или ће користити 

средства из буџета дужно да за та средства 

предложи програм,а да се програм сматра 

донетим када на њега сагласност да 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

Н.О. ЈП“Лепеница Баточина“ из 

Баточине на седници одржаној 12.10.2017. 

донео је Одлуку о усвајању Програма 

коришћења субвенција за 2017.годину,  бр. 

1495-1/10-2017. и доставио је Скупштини 

општини Баточина на давање сагласности. 

На основу свега наведеног, донета је 

одлука као у диспозитиву. 

 

----------------------------------- 

 

На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 

68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07 и 83/14- др. закон) и члана 36. став 1. 

тачка 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 10/08 и 05/15) и Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2017. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 26/16 и 13/17), на предлог Општинског 

већа општине Баточина, Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана  20.10.2017. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
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о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2017. годину 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2017. годину број 400-325/16-

01 од 16.12.2016. године и у Одлуци о првој 

измени и допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина за 2017. годину број 020-513/17-

01 од 02.06.2017. године („Службени 

гласник општине Баточина“, број 26/16 и 

13/17) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. 

мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2017. 

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 392.295.655,86 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  386.295.655,86 

- Буџетска средства 364.450.000,00 

- Остали извори 21.845.655,86 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 374.094.323,20 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 325.520.323,20 

- Буџетска средства 301.326.000,00 

- Остали извори 24.194.323,20 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 48.574.000,00 

- Буџетска средства 46.449.000,00 

- Остали извори 2.125.000,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 18.201.332,66 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 1.450.000,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 16.751.332,66 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине   

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 9.473.667,34 

  Издаци за отплату главнице дуга 26.225.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -16.751.332,66 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава 

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 7+8 392.295.655,86 

1 Порески приходи 71 193.850.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке (осим самодоприноса) 711 119.750.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 49.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 25.100.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 60.600.382,00 

2.1 

Поједине врсте накнада са одређеном 

наменом   6.199.450,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   54.400.932,00 

3 Донације 731+732 4.450.000,00 

4 Трансфери 733 126.495.273,86 

5 

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 771 900.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 6.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 374.094.323,20 

1 Текући расходи 4 262.253.352,20 

1.1 Расходи за запослене 41 65.998.047,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 138.930.271,57 

1.3 Отплата камате 44 3.670.000,00 

1.4 Субвенције 45 12.805.796,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 18.486.600,25 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 22.362.637,38 

  - Средства резерви 499 3.000.000,00 

2 Трансфери 46 63.266.971,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 48.574.000,00 

4 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(осим 6211) 62 1.450.000,00 

III 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и 

продаје финансијске имовине 92 0,00 
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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 27.675.000,00 

3 Отплата дуга 61 26.225.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 26.225.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 1.450.000,00 

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 9.473.667,34 

 

Члан 2. 

Члану 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2017. 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: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2017 

Средства из 

осталих 

извора 2017 

Укупна 

средства 2017 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 119.750.000,00 0,00 119.750.000,00 29,81 

1.1 711110 - порез на зараде 101.380.000,00 0,00 101.380.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00 0,00 200.000,00   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.6 711147 - порез на земљиште 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 0,00 50.000,00   

1.9 711180 - самодопринос 0,00 0,00 0,00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 12,20 

2.1 713120 - порез на имовину 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 4,26 

3.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3.2 714543 - накнада за промену намене земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

3.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   
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3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00 0,00 100.000,00   

3.6 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

4 716 Други порези 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1,99 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   

5 732 Донације од међународних организација 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 1,11 

5.1 732151 - текуће донације од међународних организација 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 14.396.205,86 126.495.273,86 31,48 

6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 0,00 112.099.068,00   

6.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 0,00 0,00 0,00   

6.3 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 14.396.205,86 14.396.205,86   

7 741 Приходи од имовине 36.660.932,00 0,00 36.660.932,00 9,12 

7.1 741150 - камате на средства консолидованог рачуна трезора 110.932,00 0,00 110.932,00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   

7.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

7.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 200.000,00   

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 24.350.000,00 0,00 24.350.000,00   

7.6 741532 - комунална такса за кор. простора за паркирање 100.000,00 0,00 100.000,00   

7.7 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00 0,00 100.000,00   

7.8 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

7.9 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300.000,00 0,00 300.000,00   

7.10 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 14.420.000,00 1.800.000,00 16.220.000,00 4,04 

8.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  4.450.000,00 590.000,00 5.040.000,00   

8.2 742251 - општинске административне таксе 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

8.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

8.4 742255 - такса за озакоњење објеката 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00   

8.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00   

9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,54 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

9.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

поступку 100.000,00 0,00 100.000,00   

10 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 199.450,00 199.450,00 0,05 

10.1 744151 - текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 49.450,00 49.450,00   

10.2 744152 

- капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0,00 150.000,00 150.000,00   

11 745 Мешовити и неодређени приходи 1.220.000,00 100.000,00 1.320.000,00 0,33 

11.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00   

11.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

11.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120.000,00 0,00 120.000,00   

12 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 900.000,00 900.000,00 0,22 

12.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 900.000,00 900.000,00   

13 841 Примања од продаје земљишта 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1,49 
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13.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 370.450.000,00 21.845.655,86 392.295.655,86 97,64 

  

     

  

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 9.473.667,34 9.473.667,34 2,36 

УКУПНО  370.450.000,00 31.319.323,20 401.769.323,20 100,00 

 

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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Назив програма/програмске активности 
Средства из 

буџета 2017 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2017 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 2.240.000,00 4.914.000,00 7.154.000,00 1,78 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00   

    0002 ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова 590.000,00 0,00 590.000,00   

    0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Социјално становање 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00   

02 1102   Комуналне делатности 59.855.296,00 347.267,34 60.202.563,34 14,98 

    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 41.427.000,00 0,00 41.427.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 2.062.366,00 0,00 2.062.366,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 9.735.930,00 0,00 9.735.930,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 50.000,00 0,00 50.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 750.000,00 0,00 750.000,00   

    0007 ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00   

    0009 ПА 0009- Остале комуналне услуге 1.350.000,00 347.267,34 1.697.267,34   

03 1501   Локални економски развој 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,32 

    0001 
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0003 ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва 300.000,00 0,00 300.000,00   

04 1502   Развој туризма 265.000,00 31.000,00 296.000,00 0,07 

    0001 ПА 0001- Управљање развојем туризма 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 265.000,00 31.000,00 296.000,00   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1,74 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
200.000,00 0,00 200.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 4,47 

    0001 ПА 0001- Управљање заштитом животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Заштита природе 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00   

    0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 10.850.000,00 0,00 10.850.000,00   
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    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500.000,00 0,00 500.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 34.724.274,39 3.490.105,61 38.214.380,00 9,51 

    0001 ПА 0001- Управљање саобраћајем 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 22.924.274,39 2.990.105,61 25.914.380,00   

    0003 ПА 0003- Управљање јавним паркиралиштима 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00   

08 2001   Предшколско васпитање и образовање 35.401.926,00 6.836.000,00 42.237.926,00 10,51 

    0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 35.401.926,00 6.836.000,00 42.237.926,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 8,07 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00   

10 2003   Средње образовање и васпитање 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 3,47 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 12.595.493,23 7.202.600,25 19.798.093,48 4,93 

    0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 2.040.000,00 1.752.600,25 3.792.600,25   

    0002 ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом 8.170.000,00 0,00 8.170.000,00   

    0007 ПА 0007- Подршка материјално угрожених лица/породица 0,00 0,00 0,00   

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

инвалидитетом 
1.135.493,23 4.450.000,00 5.585.493,23   

12 1801   Здравствена заштита 7.802.400,00 0,00 7.802.400,00 1,94 

    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
7.802.400,00 0,00 7.802.400,00   

    0002 ПА 0002- Мртвозорство 0,00 0,00 0,00   

    0003 
ПА 0003- Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље 
0,00 0,00 0,00   

13 1201   Развој културе и информисања 18.548.026,00 1.124.450,00 19.672.476,00 4,90 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 15.957.476,00 1.065.000,00 17.022.476,00   

    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1.490.550,00 59.450,00 1.550.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600.000,00 0,00 600.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
500.000,00 0,00 500.000,00   

    0005 
ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0006 
ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са 

инвалидитетом 
0,00 0,00 0,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 6.750.000,00 1.708.500,00 8.458.500,00 2,11 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00   

    0002 ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 150.000,00 1.708.500,00 1.858.500,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 102.442.801,38 5.665.400,00 108.108.201,38 26,91 

    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
67.129.781,38 2.400,00 67.132.181,38   
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    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00   

    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 24.875.000,00 5.000.000,00 29.875.000,00   

    0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 459.020,00 0,00 459.020,00   

    0005 ПА 0005- Омбудсман 0,00 0,00 0,00   

    0006 ПА 0006- Инспекцијски послови 0,00 0,00 0,00   

    0007 
ПА 0007- Функционисање националних савета националних 

мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Правна помоћ 0,00 0,00 0,00   

    0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

    0011 ПА 0011- Робне резерве 0,00 0,00 0,00   

    0012 ПА 0012- Комунална полиција 0,00 0,00 0,00   

    0013 
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне 

самоуправе 
0,00 0,00 0,00   

    0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 1.459.000,00 0,00 1.459.000,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 16.234.783,00 0,00 16.234.783,00 4,04 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 8.907.783,00 0,00 8.907.783,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7.327.000,00 0,00 7.327.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 
0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,25 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

У К У П Н О : 370.450.000,00 31.319.323,20 401.769.323,20 100,00 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. годину исказују се у 

следећем прегледу: 

 

Ек. клас 
Ред. 

број 
Опис 2017. година 

1 2 3 4 

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

511   Зграде и грађевински објекти 42.673.000,00 

  1 
Извођење громобранске инсталације према пројекту реконструкције на 

згради ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" 
312.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 312.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 312.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 312.000,00 
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  2 Реконструкције купатла у згради ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" 289.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 289.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 289.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета   

    - из осталих извора 289.000,00 

  3 
Реконструкција фасада зграда у јавној својини - ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
1.000.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.000.000,00 

  4 Реконструкција зграде архиве - ОПШТИНСКА УПРАВА 400.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 400.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 400.000,00 

  5 Израда пројектне и планске документације - ОПШТИНСКА УПРАВА 4.670.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 4.670.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 4.170.000,00 

    - из осталих извора 500.000,00 

  6 Израда акустичне студије -ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 300.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 300.000,00 

  7 
Наставак радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња 

Мала 
5.500.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2011   

    Година завршетка пројекта: 2016   

    Укупна вредност пројекта: 9.958.624,41 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 5.500.000,00 

  8 
Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије за јавну 

расвету 
21.477.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2016   
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    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 29.808.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 21.477.000,00 

  9 Асфалтирање улица у Јефтића крају 1.070.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2016   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 6.768.844,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 1.070.000,00 

  10 
Асфалтирање улица у Баточини (Пут за Кијево и улица Цара Лазара до 

пумпе) 
2.430.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 2.430.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 2.430.000,00 

  11 Асфалтирање улица у Бадњевцу (према Шупљаји и према Грацу) 3.830.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 3.830.000,00 

  12 Постављање јавне чесме у парку 600.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 600.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 600.000,00 

  13 Дечије игралиште на градском тргу 450.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 450.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 450.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 300.000,00 

    - из осталих извора 150.000,00 

  14 Инвестиционо одржавање зграде КТЦ "Доситеј Обрадовић" 345.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 345.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 345.000,00 

    Извори финансирања:   
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    - из текућих прихода буџета 345.000,00 

Б. НАБАВКА ОПРЕМЕ 

512   Машине и опрема 3.683.000,00 

  1 Набавка опреме - ПУ ПОЛЕТАРАЦ 412.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 100.000,00 

    - из буџета Републике Србије 312.000,00 

  2 Набавка електронске опреме КТЦ "Доситеј Обрадовић" 541.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 315.000,00 

    - остали приходи 226.000,00 

  3 Средства за набавку рачунарске опреме - НБ " ВУК КАРАЏИЋ" 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 100.000,00 

    - из буџета Републике Србије 500.000,00 

  4 Набавка опреме за безбедност саобраћаја - ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.000.000,00 

  5 Средства за набавку канцеларијске опреме - ОПШТИНСКА УПРАВА 800.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 800.000,00 

  6 Набавка опреме за цивилну заштиту - ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 300.000,00 

  7 Набавка канцеларијске опреме - МЗ ПРЊАВОР 30.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 30.000,00 

В. КАПИТАЛНИ ТРАНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

463   Капитални трансфери другим нивоима власти 2.270.000,00 

  1 
 Капитално одржавање објекта за потребе образовања средства за 

учешће од 10% за пројекат замене подова - ОСНОВНА ШКОЛА 

"СВЕТИ САВА" 
550.000,00 

  2 
Набавка опреме за опремање кабинета у Брзану и Бадњевцу - 

ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 
500.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.050.000,00 

  3  Капитално одржавање објекта за потребе образовања - СРЕДЊА 1.120.000,00 
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ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 

  4 
Набавка канцеларијске, рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност 

- СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 
100.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.220.000,00 

464 1 Набавка канцеларијске и административне опреме - Дом здравља 1.880.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.880.000,00 

 

 

Члан 5. 

 

 

Члан 6. 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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ОПИС 
Средства из 

буџета 2017 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2017 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8.907.783,00 0,00 8.907.783,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
8.907.783,00 0,00 8.907.783,00 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 8.907.783,00 0,00 8.907.783,00 

            001 411 
Плате, накнаде и додаци 
запосленима 915.000,00 0,00 915.000,00 

            002 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 145.000,00 0,00 145.000,00 

            003 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            004 422 

Трошкови путов. 

изабраних лица 30.000,00 0,00 30.000,00 

            005 423 Услуге по уговору 5.395.000,00 0,00 5.395.000,00 

                
- Накнада комисијама, 
саветима и рад. телима 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                

- Накнада одборницима 

Скупштине 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 

                

- Бруто накнада 

председнику и заменику 

председника Скупштине 920.000,00 0,00 920.000,00 

                -Уговорене услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

                
- Трошкови 
репрезентације 950.000,00 0,00 950.000,00 
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            006 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 

                

- Материјални трошкови 

за Скупштину 100.000,00 0,00 100.000,00 

                
- Трошкови матер. и 
набавке горива 100.000,00 0,00 100.000,00 

            007 465 

Остале текуће дотације 

по закону 167.000,00 0,00 167.000,00 

            008 465 
Чланарине (СКГО, 
РЕДАСП) 1.066.000,00 0,00 1.066.000,00 

            009 481 

Финансирање 

политичких странака 979.783,00 0,00 979.783,00 

                
Извор финансирања за 
функцију 110: 8.907.783,00     

                

Укупно Скупштина 

општине     8.907.783,00 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6.367.000,00 0,00 6.367.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
6.367.000,00 0,00 6.367.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање извршних 

органа 
6.367.000,00 0,00 6.367.000,00 

            010 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00 

            011 412 
Социјални доприноси 
(послодавац) 667.000,00 0,00 667.000,00 

            012 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            013 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00 

            014 423 Услуге по уговору 500.000,00 0,00 500.000,00 

            015 425 
Трошкови одржав. 
возила 150.000,00 0,00 150.000,00 

            016 426 

Трошкови матер. и 

набавке горива 700.000,00 0,00 700.000,00 

            017 465 
Остале текуће дотације 
по закону 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 110: 6.367.000,00     

                
Укупно Председник 
општине     6.367.000,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 960.000,00 0,00 960.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
960.000,00 0,00 960.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање извршних 

органа 
960.000,00 0,00 960.000,00 

            018 423 Услуге по уговору 960.000,00 0,00 960.000,00 

                

- Накнаде за рад чланова 

Општинског већа 750.000,00  0,00 750.000,00 

    

    

  

 

- Савет ѕа безбедност у 

саобраћају 60.000,00  0,00 60.000,00 

                -Објављивање огласа 150.000,00  0,00 150.000,00 

    

 

          

Извор финансирања за 

функцију 110: 960.000,00   
 

    

 

          Укупно Општинско веће     960.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

459.020,00 0,00 459.020,00 
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      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
459.020,00 0,00 459.020,00 

    330   0004 
ПА 0004- Општинско/градско 

правобранилаштво 
459.020,00 0,00 459.020,00 

            019 411 

Плате и додаци 

запослених 261.100,00 0,00 261.100,00 

            020 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 46.920,00 0,00 46.920,00 

            021 415 Накнаде за запослене 30.000,00 0,00 30.000,00 

            022 422 Трошкови путовања 10.000,00 0,00 10.000,00 

            023 423 Услуге по уговору 20.000,00 0,00 20.000,00 

            024 426 Материјал 20.000,00 0,00 20.000,00 

            025 465 

Остале текуће дотације 

по закону 71.000,00 0,00 71.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 330: 459.020,00     

                
Укупно Јавни 
правобранилац     459.020,00 

5 5.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 236.510.549,00 22.664.873,20 259.175.422,20 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
96.463.781,38 5.002.400,00 101.466.181,38 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
67.129.781,38 2.400,00 67.132.181,38 

            026 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 18.845.742,00 0,00 18.845.742,00 

            027 412 
Социјални доприноси 
(послодавац) 3.403.375,00 0,00 3.403.375,00 

            028 413 Накнаде у натури  110.000,00 2.400,00 112.400,00 

            029 414 Соц. давања запосленима 1.377.901,00 0,00 1.377.901,00 

                - Отпремнине 500.000,00 0,00 500.000,00 

  

 

  

    

  

- Умањење по Закону 

(3%) 877.901,00 0,00 877.901,00 

            030 415 

Накнада за запослене 

(превоз) 900.000,00 0,00 900.000,00 

            031 416 

Награде, бонуси и остали 

посл. расходи 270.000,00 0,00 270.000,00 

            032 421 Стални трошкови 22.235.000,00 0,00 22.235.000,00 

                - Комуналне услуге 15.655.000,00 0,00 15.655.000,00 

  

 

  

    

  - Расходи за енергију 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

  

 

  

    

  

- Расходи за телефон, 

интернет и ПТТ 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00 

  

 

  

    

  

- Трошкови осигурања, 

чланарине и закупа 600.000,00 0,00 600.000,00 

                
- Трошкови платног 
промета 550.000,00 0,00 550.000,00 

            033 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 

            034 423 Услуге по уговору 5.629.131,00 0,00 5.629.131,00 

                
- Уговорене услуге 
Општине 5.329.131,00 0,00 5.329.131,00 

  

 

  

    

  

- Трошкови 

репрезентације 300.000,00 0,00 300.000,00 

            035 424 Специјализоване услуге 400.000,00 0,00 400.000,00 

            036 425 Расходи за текуће 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 
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одржавање 

            037 426 Материјални трошкови 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 

                - Трошкови горива 400.000,00 0,00 400.000,00 

      

  

      

- Набавка Сл. гласника и 

стр. литературе 285.000,00 0,00 285.000,00 

                - Расходи за материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

            038 465 

Остале текуће дотације 

по закону 2.570.778,00 0,00 2.570.778,00 

            039 482 Порези и обавезне таксе 800.000,00 0,00 800.000,00 

            040 483 
Новчане казне по 
решењу суд. и суд. тела 5.002.854,38 0,00 5.002.854,38 

            041 511 

Средства за 

инвестиционо 
одржавање зграде 400.000,00 0,00 400.000,00 

            042 512 

Средства за набавку 

опреме 800.000,00 0,00 800.000,00 

            043 515 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 200.000,00 

            044 541 Земљиште 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 24.875.000,00 5.000.000,00 29.875.000,00 

            045 441 

Отплата камате домаћим 

кредиторима 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

            046 441 
Отплата камате осталим 
домаћим кредиторима 200.000,00 0,00 200.000,00 

            170 444 

Негативне курсне 

разлике 250.000,00 0,00 250.000,00 

            047 611 
Отплата главнице 
домаћим пос. банкама 17.325.000,00 5.000.000,00 22.325.000,00 

            048 611 

Отплата главнице 

осталим домаћим 
кредиторима 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

            049 499 

Текућа буџетска 

резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

            050 499 

Стална буџетска 

резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    250   0014 
ПА 0014- Управљање у ванредним 

ситуацијама 
1.459.000,00 0,00 1.459.000,00 

            051 425 

Текуће поправке и 

одржавање 300.000,00 0,00 300.000,00 

            052 426 Материјални трошкови 559.000,00 0,00 559.000,00 

            053 511 Пројектно планирање 300.000,00 0,00 300.000,00 

            054 512 

Средства за набавку 

опреме 300.000,00 0,00 300.000,00 

      1101 
Програм 01- Урбанизам и просторно 

планирање 
2.240.000,00 4.914.000,00 7.154.000,00 

    620   0001 
ПА 0001- Просторно и урбанистичко 

планирање 
1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            055 511 Пројектно планирање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 
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    620   0002 
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и 

просторних планова 
590.000,00 0,00 590.000,00 

            056 423 Уговорене услуге 590.000,00 0,00 590.000,00 

    620   0004 ПА 0004- Социјално становање 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00 

            057 472 
Програми и пројекти 
КИРС 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 57.357.000,00 347.267,34 57.704.267,34 

    640   0001 
ПА 0001- Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
41.377.000,00 0,00 41.377.000,00 

            058 421 Стални трошкови 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 

            059 425 

Текуће поправке и 

одржавање 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            060 511 

Инвестиционо 

одржавање 21.477.000,00 0,00 21.477.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних зелених 

површина 
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 

            061 424 Специјализоване услуге 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

            062 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 

            063 424 Специјализоване услуге 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 

            171 621 

Учешће капитала у дом. 
неф. јавним предузећима 

и институцијама 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 

            064 424 Специјализоване услуге 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            065 485 

Накнаде штете за 

повреде  900.000,00 0,00 900.000,00 

    620   

0008 
ПА 0008- Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 

            179 424 Специјализоване услуге 780.000,00   780.000,00 

            172 511 

Инвестиционо 

одржавање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    620   0009 ПА 0009- Остале комуналне услуге 1.350.000,00 347.267,34 1.697.267,34 

            066 425 

Текуће поправке и 

одржавање 1.050.000,00 197.267,34 1.247.267,34 

            180 511 

Инвестиционо 

одржавање 300.000,00 150.000,00 450.000,00 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

    130   0002 
ПА 0002- Мере активне политике 

запошљавања 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            067 464 Текуће дотације НСЗ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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    130   0003 
ПА 0003- Подстицаји за развој 

предузетништва 
300.000,00 0,00 300.000,00 

            068 464 Текуће дотације НСЗ 300.000,00 0,00 300.000,00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници 

200.000,00 0,00 200.000,00 

            069 421 Стални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 

            070 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

    421   0002 
ПА 0002- Мере подршке руралном 

развоју 
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

            071 454 

Субвенције у 

пољопривреди 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 

            181 421 Стални трошкови 100.000,00 0,00 100.000,00 

            073 425 

Текуће поправке и 

одржавање 950.000,00 0,00 950.000,00 

            074 511 

Инвестиционо 

одржавање 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

    510   0005 
ПА 0005- Управљање комуналним 

отпадом 
10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 

            075 421 Стални трошкови 10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
32.704.274,39 3.490.105,61 36.194.380,00 

    451   0001 ПА 0001- Управљање саобраћајем 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00 

            076 511 

Инвестиционо 

одржавање 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00 

    451   0002 
ПА 0002- Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
22.804.274,39 2.990.105,61 25.794.380,00 

            078 425 
Текуће поправке и 
одржавање 21.404.274,39 2.990.105,61 24.394.380,00 

            079 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00 

            080 512 

Средства за набавку 

опреме 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 12.595.493,23 7.202.600,25 19.798.093,48 

    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 2.040.000,00 1.752.600,25 3.792.600,25 

            081 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 

структуром) 40.000,00 0,00 40.000,00 

              421000 - Стални трошкови 40.000,00 0,00 40.000,00 

              423000 

- Трошкови 

репрезентације 0,00 0,00 0,00 

              425000 - Текуће поправке и 0,00 0,00 0,00 
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одржавање 

            173 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 2.000.000,00 1.752.600,25 3.752.600,25 

    090   0003 
ПА 0003- Подршка социо-

хуманитарним организацијама 
250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 

            082 472 

Програми и пројекти 

КИРС 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 

            083 481 

Дотације удружењима 

грађана 150.000,00 0,00 150.000,00 

    090   0005 
ПА 0005- Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            084 481 Дотације Црвеном крсту 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    040   0006 
ПА 0006- Подршка деци и породицама 

са децом 
8.170.000,00 0,00 8.170.000,00 

            085 472 Смештај деце по уговору 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

            086 472 
Накнада за социјалну 
заштиту из буџета 6.370.000,00 0,00 6.370.000,00 

                

- Накнаде за децу рођену 

у 2017.год 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                

- Посеб. род. додатак за 

незап. породиље 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 

                - Накнада за превоз деце 920.000,00 0,00 920.000,00 

                

- Стипендије 
ученицима,студентиа и 

спортистима 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима 

и/или особама са инвалидитетом 
1.135.493,23 4.450.000,00 5.585.493,23 

            087 421 Стални трошкови 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

            088 423 Услуге по уговору 1.105.493,23 4.200.000,00 5.305.493,23 

            089 426 Материјал 0,00 200.000,00 200.000,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 
600.000,00 0,00 600.000,00 

            090 481 Дотације у култури 600.000,00 0,00 600.000,00 

    840   0003 

ПА 0003- Унапређење система очувања 

и представљања културно-историјског 

наслеђа 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            174 481 

Дотације верским 

заједницама 600.000,00 0,00 600.000,00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

500.000,00 0,00 500.000,00 

            091 423 Услуге по уговору 500.000,00 0,00 500.000,00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 6.750.000,00 1.708.500,00 8.458.500,00 

    810   0001 

ПА 0001- Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 

            092 481 

Дотације спортским 

организацијама 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            093 481 
Дотације удружењима 
грађана 600.000,00 0,00 600.000,00 
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    130   0005 
ПА 0005- Спровођење омладинске 

политике 
150.000,00 1.708.500,00 1.858.500,00 

            094 423 Уговорене услуге 50.000,00 271.000,00 321.000,00 

            095 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            096 481 
Дотације удружењима 
грађана 50.000,00 0,00 50.000,00 

            175 454 

Субвенције приватним 

предузећима 0,00 1.437.500,00 1.437.500,00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    620   0001 

ПА 0001- Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            097 511 

Инвестиционо 

одржавање зграде 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 040: 8.170.000,00     

                
Извор финансирања за 
функцију 090: 4.425.493,23     

              05 

Донације од иностраних 

земаља   4.450.000,00   

              07 Средства из Републике   2.752.600,25   

                

Извор финансирања за 

функцију 130: 71.579.781,38     

              07 Средства из Републике   1.708.500,00   

                
Извор финансирања за 
функцију 170: 24.875.000,00     

              13 

Пренета неутрошена 

средства   5.000.000,00   

                

Извор финансирања за 

функцију 250: 1.459.000,00     

                
Извор финансирања за 
функцију 421: 7.000.000,00     

                

Извор финансирања за 

функцију 451: 32.704.274,39     

              07 Средства из Републике   2.990.105,61   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   500.000,00   

                
Извор финансирања за 
функцију 510: 21.000.000,00     

              13 

Пренета неутрошена 

средства   199.667,34   

                

Извор финансирања за 

функцију 520: 6.550.000,00     

                
Извор финансирања за 
функцију 560: 2.600.000,00     

                

Извор финансирања за 

функцију 620: 6.470.000,00     

              07 Средства из Републике   4.914.000,00   

              08 

Донације од невладиних 

организација и 

појединаца   150.000,00   

                

Извор финансирања за 

функцију 640: 41.377.000,00     

                
Извор финансирања за 
функцију 810: 6.600.000,00     

                

Извор финансирања за 

функцију 820: 600.000,00     

                

Извор финансирања за 

функцију 830: 500.000,00     

                
Извор финансирања за 
функцију 840: 600.000,00     

                Укупно Општинска     259.175.422,20 
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управа 

5 5.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 35.401.926,00 6.836.000,00 42.237.926,00 

      2001 
Програм 08- Предшколско васпитање и 

образовање 
35.401.926,00 6.836.000,00 42.237.926,00 

    911   0001 
ПА 0001- Функционисање 

предшколских установа 
35.401.926,00 6.836.000,00 42.237.926,00 

            098 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 19.826.482,00 0,00 19.826.482,00 

            099 412 
Социјални доприноси 
(послодавац) 3.554.617,00 0,00 3.554.617,00 

            100 414 

Социјална давања 

запосленима  955.034,00 900.000,00 1.855.034,00 

            101 415 
Трошкови превоза 
радника 190.000,00 360.000,00 550.000,00 

            102 416 

Награде, бонуси и остали 

посл. расходи 240.000,00 0,00 240.000,00 

            103 421 Стални трошкови 2.076.000,00 1.176.000,00 3.252.000,00 

            104 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

            105 423 Услуге по уговору 871.000,00 1.098.000,00 1.969.000,00 

            106 424 Специјализоване услуге 225.000,00 161.000,00 386.000,00 

            107 425 

Текуће поправке и 

одржавање 655.000,00 540.000,00 1.195.000,00 

            108 426 Материјал 3.530.000,00 1.850.000,00 5.380.000,00 

            176 444 Казне за кашњења 20.000,00 0,00 20.000,00 

            109 465 

Остале текуће дотације 

по закону 2.666.793,00 0,00 2.666.793,00 

            111 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 80.000,00 0,00 80.000,00 

            113 511 

Инвестиционо 

одржавање зграде 312.000,00 289.000,00 601.000,00 

            114 512 Машине и опрема 100.000,00 312.000,00 412.000,00 

            115 515 
Средства за набавку 
нематеријалне имовине 0,00 50.000,00 50.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 911: 35.401.926,00     

              03 Социјални доприноси   900.000,00   

              07 Средства из Републике   3.925.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   801.000,00   

              16 Родитељски динар   1.210.000,00   

                
Укупно Друштвена брига 
о деци   

 

42.237.926,00 

5 5.03 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 

      2002 
Програм 09- Основно образовање и 

васпитање 
32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 

    912   0001 
ПА 0001- Функционисање основних 

школа 
32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 

            116 463 

Донације и трансфери (са 

структуром) 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 

              

413-

418 - Расходи за запослене 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

22 

 

              421000 - Стални трошкови 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

              422000 - Трошкови путовања 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 

              423000 - Услуге по уговору 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 

              424000 - Специјализоване услуге 600.000,00 0,00 600.000,00 

              425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

              426000 - Материјал 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

              441000 

- Отплата домаћих 

камата 0,00 0,00 0,00 

              472000 
- Накнаде за соц. 
заштиту 300.000,00 0,00 300.000,00 

              48 - Остали расходи 765.000,00 0,00 765.000,00 

              5 

- Издаци за 

нефинансијску имовину 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                
Извор финансирања за 
функцију 912: 32.415.000,00 

 

  

                
Укупно Основно 
образовање   

 

32.415.000,00 

5 5.04 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 

      2003 
Програм 10- Средње образовање и 

васпитање 
13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 

    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих 

школа 
13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 

            117 463 

Донације и трансфери (са 

структуром) 13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 

              

413-

418 - Расходи за запослене 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

      

   

  421000 - Стални трошкови 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 

      

   

  422000 - Трошкови путовања 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 

      

   

  423000 - Услуге по уговору 750.000,00 0,00 750.000,00 

      

   

  424000 - Специјализоване услуге 2.140.000,00 0,00 2.140.000,00 

      

   

  425000 
- Текуће поправке и 
одржавање 370.000,00 0,00 370.000,00 

      

   

  426000 - Материјал 605.000,00 0,00 605.000,00 

      

   
  441000 

- Отплата домаћих 

камата 20.000,00 0,00 20.000,00 

      

   

  472000 

- Накнаде за соц. 

заштиту 50.000,00 0,00 50.000,00 

      

   

  48 - Остали расходи 100.000,00 0,00 100.000,00 

              5 
- Издаци за 
нефинансијску имовину 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 

                

Извор финанс. за 

функцију 920: 13.925.000,00 
 

  

                

Укупно Средње 

образовање   

 

13.925.000,00 

5 5.05 
КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ" 
10.622.530,00 555.450,00 11.177.980,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 10.357.530,00 524.450,00 10.881.980,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање локалних 

установа културе 
9.466.980,00 465.000,00 9.931.980,00 
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            118 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 4.212.900,00 0,00 4.212.900,00 

            119 412 
Социјални доприноси 
(послодавац) 754.080,00 0,00 754.080,00 

            120 414 

Социјална давања 

запосленима  144.000,00 0,00 144.000,00 

            121 415 
Накнада трошкова за 
превоз запослених 70.000,00 0,00 70.000,00 

            122 416 

Награде, бонуси и остали 

посл. расходи 131.000,00 0,00 131.000,00 

            123 421 Стални трошкови 1.300.000,00 159.000,00 1.459.000,00 

            125 423 Услуге по уговору 732.000,00 20.000,00 752.000,00 

            126 425 
Текуће поправке и 
одржавање 665.000,00 20.000,00 685.000,00 

            127 426 Материјални трошкови 250.000,00 35.000,00 285.000,00 

            128 465 

Остале текуће дотације 

по закону 533.000,00 0,00 533.000,00 

            129 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

            177 511 

Инвестиционо 

одржавање 345.000,00 0,00 345.000,00 

            130 512 Машине и опрема 315.000,00 226.000,00 541.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 
890.550,00 59.450,00 950.000,00 

            131 423 Услуге по уговору 820.550,00 59.450,00 880.000,00 

            132 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 

            133 426 Материјални трошкови 70.000,00 0,00 70.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 265.000,00 31.000,00 296.000,00 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 265.000,00 31.000,00 296.000,00 

            134 422 Трошкови путовања 75.000,00 31.000,00 106.000,00 

            135 423 Услуге по уговору 170.000,00 0,00 170.000,00 

            136 426 Материјални трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

                
Извори финанс. за 
функцију 820: 10.357.530,00     

              04 Сопствени приходи   280.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   226.000,00   

              08 

Донације од невладиних 

организација и 

појединаца   49.450,00   

                

Извори финанс. За 

функцију 473: 265.000,00 

 

  

                

Укупно Културно-

туристички центар   

 

11.177.980,00 

5 5.06 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 6.490.496,00 600.000,00 7.090.496,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 6.490.496,00 600.000,00 7.090.496,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање локалних 

установа културе 
6.490.496,00 600.000,00 7.090.496,00 

            137 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 3.032.173,00 0,00 3.032.173,00 
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            138 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 542.758,00 0,00 542.758,00 

            139 413 
Накнаде у натури 
(маркице) 25.000,00 0,00 25.000,00 

            140 414 

Социјална давања 

запосленима  110.565,00 0,00 110.565,00 

            141 415 
Накнаде трошкова 
запосленима 80.000,00 0,00 80.000,00 

            142 416 

Награде, бонуси и остали 

посл. расходи 105.000,00 0,00 105.000,00 

            143 421 Стални трошкови 700.000,00 2.000,00 702.000,00 

            144 422 Трошкови путовања 40.000,00 0,00 40.000,00 

            145 423 Услуге по уговору 750.000,00 0,00 750.000,00 

            146 424 Специјализоване услуге 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

            147 425 

Текуће поправке и 

одржавање 50.000,00 0,00 50.000,00 

            148 426 Материјал 160.000,00 0,00 160.000,00 

            149 465 
Остале текуће дотације 
по закону 210.000,00 0,00 210.000,00 

            150 482 Остали порези и таксе 35.000,00 0,00 35.000,00 

            151 483 

Новчане казне по 

решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 

            152 512 Опрема 100.000,00 500.000,00 600.000,00 

            153 515 Књиге и литература 400.000,00 68.000,00 468.000,00 

                

Извори финанс. за 

функцију 820: 6.490.496,00     

              04 Сопствени приходи   100.000,00   

              07 Средства из Републике   500.000,00   

                
Укупно Народна 
библиотека   

 

7.090.496,00 

5 5.07 ДОМ ЗДРАВЉА 7.802.400,00 0,00 7.802.400,00 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 7.802.400,00 0,00 7.802.400,00 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
7.802.400,00 0,00 7.802.400,00 

            154 464 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 
структуром) 7.802.400,00 0,00 7.802.400,00 

      

    

410000 - Расходи за запослене 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 

      

    

421000 - Стални трошкови 960.000,00 0,00 960.000,00 

      

    

423000 - Услуге по уговору 740.400,00 0,00 740.400,00 

      

    

424000 - Специјализоване услуге 250.000,00 0,00 250.000,00 

      

    

425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 400.000,00 0,00 400.000,00 

      

    

426000 - Материјални трошкови 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 

              512000 

- Издаци за набавку 

опреме 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 700: 7.802.400,00 
 

  

                Укупно Здравство   
 

7.802.400,00 

5 5.08 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 4.568.296,00 0,00 4.568.296,00 
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      1102 Програм 02- Комуналне делатности 2.498.296,00 0,00 2.498.296,00 

    640   0001 
ПА 0001- Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
50.000,00 0,00 50.000,00 

            155 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 50.000,00 0,00 50.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних зелених 

површина 
662.366,00 0,00 662.366,00 

            156 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима 662.366,00 0,00 662.366,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
985.930,00 0,00 985.930,00 

            157 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима 985.930,00 0,00 985.930,00 

    510   0005 
ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
50.000,00 0,00 50.000,00 

            158 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 50.000,00 0,00 50.000,00 

    510   0006 
ПА 0006- Одржавање гробаља и 

погребне услуге 
750.000,00 0,00 750.000,00 

            159 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима 750.000,00 0,00 750.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 50.000,00 0,00 50.000,00 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 50.000,00 0,00 50.000,00 

            160 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима 50.000,00 0,00 50.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 

    451   0002 
ПА 0002- Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
120.000,00 0,00 120.000,00 

            161 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 

предузећима 120.000,00 0,00 120.000,00 

    451   0004 
ПА 0004- Јавни градски и приградски 

превоз путника 
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

            163 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 451: 2.020.000,00 
 

  

                

Извори финансирања за 

функцију 510: 2.448.296,00 

 

  

                
Извори финансирања за 
функцију 520: 50.000,00 

 

  

                

Извори финансирања за 

функцију 640: 50.000,00 
 

  

                Укупно Јавна предузећа     4.568.296,00 
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5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

    160   0002 
ПА 0002- Функционисање месних 

заједница 
5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

            164 421 Стални трошкови 1.450.000,00 320.000,00 1.770.000,00 

            165 423 Услуге по уговору 310.000,00 40.000,00 350.000,00 

            166 424 Специјализоване услуге 500.000,00 81.000,00 581.000,00 

            167 425 
Текуће поправке и 
одржавање 750.000,00 167.000,00 917.000,00 

            178 426 Материјал 0,00 20.000,00 20.000,00 

            168 483 

Новчане казне и пенали 

по решењу суда 2.510.000,00 5.000,00 2.515.000,00 

            182 512 Машине и опрема 0,00 30.000,00 30.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 160: 5.520.000,00     

              04 Сопствени приходи   310.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   353.000,00   

                
Укупно МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

6.183.000,00 

5 5.10 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 500.000,00 0,00 500.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 500.000,00 0,00 500.000,00 

    560   0001 
ПА 0006- Управљање осталим врстама 

отпада 
500.000,00 0,00 500.000,00 

            169 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 560: 500.000,00     

                Укупно Буџетски фонд   
 

500.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  370.450.000,00 31.319.323,20 401.769.323,20 

 

 

 

Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о 

Буџету општине Баточина за 2017. 

годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 26/16 и 13/17) остаје 

непромењена. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења и објавиће се у 

«Службеном гласнику општине 

Баточина». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-1049/17-01 од 20.10.2017. 

године 
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      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

   Бранислав Павловић 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о другој измени и допуни 

одлуке о буџету општине Баточина за 

2017. годину (у даљем тексту: Ребаланс) 

садржан је у члану 47.  Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр, 68/15- др. закон 

и 103/15), члану 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14 - др. закон) и члану 36. став 1. 

тачка 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, број 10/08 и 05/15). 

Одлука о буџету је основни 

иструмент економске политике локалне 

самоуправе којом се утврђују приходи и 

примања, као и расходи и издаци на 

годишњем нивоу. Одлука о буџету 

локалне власти јесте „одлука којом се 

процењују приходи и примања, те 

утврђују расходи и издаци за једну 

годинуили три године (капитални 

издаци исказују се за три године), а 

доноси га скупштина локалне власти; 

садржи одредбе битне за извршење те 

одлуке“.  

У циљу адекватног извршавања 

буџета до краја 2017. године, а са 

освртом на могуће уштеде на одређеним 

апропријацијама, као и на ограничавајућ 

рок извршавања буџета у складу са 

позитивним законима и одлукама 

Скупштине општине Баточина који се 

примењују у складу са тим, извршена је 

прерасподела трошкова и издатака, као 

и искључивање појединих расхода и 

издатака из плана буџета за 2017. 

годину.  

Првом изменом Одлуке 

планирани су приходи у укупном 

износу од 404.560.767,59 динара, и то за 

извор 01 у износу од 370.450.000,00 

динара што представља смањење у 

односу на првобитни план за 2017. 

годину, док су приходи из осталих 

извора увећани и износе 34.480.767,59 

динара.  

Другом изменом Одлуке 

планирани су приходи у укупном 

износу од 401.769.323,20 динара, при 

чему су буџетски приходи остали 

непромењени, док су приходи из 

осталих извора умањени у односу на 

претходну измену Одлуке.  

Уговором о коришћењу 

средстава за уређење некатегорисаних 

путева и отресишта број 020-821/17-01 

од 31.08.2017. године одобрена су 

средства из буџета Републике Србије у 

износу од 2.990.105,61 динара, како је 

из истог извора за ту намену првобитно 

планирано 6.000.000,00 динара, тако се 

укупан износ средстава из осталих 

извора смањио.  

На основу Уговора о донаторству 

са ФЦЦ Врбак д.о.о. Лапово, број 020-

984/17/01 од 09.10.2017. године, 

општини Баточина је опредељена 

донација у износу од 150.000,00 динара 

на име набавке мобилијара намењеног 

за опремање дечијег игралишта, тако да 

укучујући измене и допуне садржане у 

финансијским плановима корисника 

буџета утврђују приходи из осталих 

извора у износу од 31.319.323,20 

динара. 

У посебном делу Одлуке о 

буџету за 2017. годину, исказани су 

финансијски планови корисника 

буџетских средстава, односно расходи и 

издаци буџетских корисника у складу са 

економском, функционалном и 

програмском класификацијом према 

изворима финансирања, дефинисаним у 

члану 29. Закона о буџетском систему. 
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На основу измењених финансијских 

планова корисника, извршене су измене 

по свим буџетским класификацијама. 

На основу горе наведеног, 

Скупштина општине Баточина доноси 

горе наведену Одлуку о другој измени и 

допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина за 2017. годину.  

 

------------------------------- 

 

На основу чл.32.ст.1.тач.6. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и 

члана 36.ст.1тач.6. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15), Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 20.10.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

(ЛАП) ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017-

2022 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Локални 

антикорупцијски план општине 

Баточина за период  2017 -2022. године, 

који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Одлуку доставити Агенцији за 

борбу против корупције Београд. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број : 020-1050/17-01 од  20.10.2017. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

        Бранислав Павловић
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1. Увод 

 Локални антикорупцијски план општине Баточина је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела 

доброг управљања и добре управе у рад органа и служби општине Баточина и других органа јавне власти који на локалном нивоу 

задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.Доношење ЛАП је условљено обавезом која произилази из 

преговарачког процеса Србије са Европском унијом, конкретно за поглавље 23 а у складу са смерницама и модела ЛАП који је израдила 

Агенција за борбу против корупције. 

 Циљ доношења ЛАП заснован је на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за 

настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и 

неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. 

 Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице 

локалне самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује 

своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције. 

 ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему дефинисани треба да представљају 

пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум. 

Реч је о следећим појавама које су заједничке целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати и на локалном нивоу власти, а 

које када се утврде, представљају неке од основних начела за превенцију корупције. Реч је о следећим појавама: 

 постојање превеликих или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или службеник општине доноси 

одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. 

Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и 

на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима једног процеса 

доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и 

значај смањења дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим 

областима.  

 одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо где не постоји могућности да се 
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она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна). Као што је 

одсуство јавности рада потенцијални узрок или околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и 

изнова јавља као неопходна мера за превенцију корупције. Због тога ће ЛАП садржати велики број таквих мера, јер јавност рада није 

нешто за шта се може рећи да се једном и заувек достиже, већ се као начела увек изнова осваја и проширује у односу на актуелни 

степен развоја и институција и критичке јавности.  

 одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство образлагања 

донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично 

(„одговорност“ у ширем смислу речи, енгл. accountability), као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или 

кривичне одговорности („одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. responsibility). У ЛАП-у, као и у другим превентивним 

антикорупцијским алатима, одговорност се најчешће односи на прву групу проблема и шире схватање овог појма, јер уколико се начело 

одговорности у ужем смислу не примењује, реч је ни о чему другом него о кршењу важећих закона и других прописа. А у таквим 

случајевима, превентивни механизам не може да учини много тога, осим да препоручи „доследну примену закона“, што не значи много 

и нема много смисла. Због тога ће се јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном односити на одговорност у ширем смислу речи, 

односно мере које буду прописиване треба да осигурају не толико примену и поштовање закона (јер се то у одређеном смислу 

подразумева), већ усвајање начела по ком свако на одређени начин треба да „полаже рачуне“ за оно што (не)учини.  

 одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности). 

Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем 

надзору. Чак се и највиши органи јавне власти налазе у систему „провера и равнотеже“ (енгл. checks and balances) који проистиче из 

демократског начела поделе власти. Уколико надзорног механизма нема или уколико је он неефикасан, шансе да ће доћи до корупције 

расту. У том контексту треба посматрати и оне мере у ЛАП-у које прописују различите системе контроле, који формално често постоје, 

али који се суштински или не примењују или не дају резултате.  

Вредности на којима треба да се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења су углавном исте оне вредности на 

којима почива сваки концепт доброг управљања, али уз поштовање и неких додатних вредности које се односе на локални ниво власти. Реч 

је о следећим вредностима и њиховим значењима:  

• Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а би требало да подразумева најмање два елемента: 1) први се односи на то да 
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целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне 

самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани теба да буду свесни своје улоге, односно своје одговорности у остварењу сврхе и 

постизању циљева овог документа; 2) друго начело се односи на то да одговорна израда и усвајање ЛАП-а значи да је важно овај 

документ сагледати као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту бирократско-административну обавезу коју је потребно само 

формално испунити. Одговорност као начело нема смисла ако се не схвати као активност на унапређењу антикорупцијске борбе, већ као 

наметнута обавеза у којој се не препознаје никаква вредност. 

• Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада ЛАП-а промовише као једна од основних брана за настанак корупције, целокупан 

процес усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће отворенијим и доступним јавности. Јавност треба 

да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и 

какви су ефекти онога што је на основу њега спроведено.  

• Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући начело о томе да се 

расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци, што је кратак 

опис начела ефективности. Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета не може ни само по себи бити алиби за непредузимање 

активности, јер је време које је на располагању за решавање неких проблема често и сувише кратко, па је у целом овом процесу важно 

бити и ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су појава на које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.  

• Проактивност: свако ко се озбиљније бави локалном самоуправом зна да овај ниво власти функционише у систему и оквиру који је 

веома често и у многим областима дат и задат од стране централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских). Тако, 

локална самоуправа не усваја кровне, системске или процесне законе, већ то чине централни органи власти. С тим у вези, нико ни не 

очекује да општина мења оно што не може, ма колико то и оне саме и грађани некада желели. Међутим, многи закони и други прописи, 

иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се примењују, односно на том нивоу регулишу реалан живот. Управо се у томе налази 

„простор слободе“ да општина препозна своје могућности за унапређење примене постојећих норми у складу са својим потребама и 

специфичностима. Кровним законима се веома често предвиђа да општина својим актима треба детаљније да разраде њихову примену, 

па оне управо при усвајању те врсте аката могу да у њих уграде антикорупцијске одредбе.  Општина кроз ЛАП треба да препозна шта је 

то на шта могу да утичу и шта могу да промене и да саме регулишу, организују и пропишу, односно у овом процесу морају наступити 

проактивно, па и креативно, јер у супротном неће произвести практичан, оперативан и користан документ, већ документ који ће имати 

„дефанзиван“ карактер, што је само еуфемизам за неприменљив документ.    
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• Аутентичност и поштовање специфичности сваке општине, односно сваке локалне заједнице; на крају, али не и најмање важно, 

сваки појединачни ЛАП мора да одражава карактер, специфичности, потребе и одлике и саме локалне самоуправе и локалне заједнице. 

ЛАП даје оквир у смислу тога које циљеве је потребно постићи и којим мерама се то минимално може урадити. Међутим, свака 

општина може додати и друге циљеве, друге области, додатне мере, а свакако и за оно што је дато мора осмислити и конкретне 

активности којима ће те мере испунити. Због тога сваки ЛАП треба да буде аутентичан и локално специфичан документ, који то може 

бити само ако се подсетимо једног од начела у оквиру одговорности - ЛАП треба да буде схваћен као аутентична потреба, а не као 

наметнута обавеза, јер ће онда сваки личити један на други, случајно или намерно.  

2. Речник појмова који су коришћени у Локалном антикорупцијском плану 

 Ради квалитетне и прецизне израде ЛАП-а у општини, у овом делу акта дата је дефиниција појмова који су основни елементи ЛАП.  

Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања општине, односно оквир/контекст у коме општина остварују своју 

надлежност. Област је најопштији појам и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за 

настанак корупције. ЛАП садржи одређени број области, али свака општина у процесу усвајања свог плана може, осим већ дефинисаних, 

додати и друге области које сматра битним. 

1. Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, односно опис важности 

бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције. Опис области је 

важан јер је у њему дато оправдање због чега је важно да се баш та област нађе у ЛАП-у. Иако је опис области дат углавном на 

основу Анализе правног оквира на ризике од корупције за локалну самоуправу, свака општина у процесу израде свог ЛАП-а може 

изменити опис, односно може додати конкретне податке, случајеве и појаве из своје праксе или на основу других извора података, 

којим ће опис области конкретизовати, односно прилагодити стању у својој средини. Другим речима, опис области је подложан 

измени у току усвајања ЛАП-а. Опис области треба да буде написан разумљиво, јасно и сажето, како би сваки читалац, који не мора 

бити експерт, схватио и разумео шта је то што је са становишта корупције проблематично у конкрентој области.  

2. Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене ЛАП-а омогућити 

сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и 

слoжености.  

3. Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин/појаву/стање којим се може доказати и/или 
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показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.  

4. Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована). 

1. Базна вредност индикаторa (односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или меру која одражава 

постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља.  

2. Циљана вредност индикатора (односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) представља вредност или меру која 

се жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља. 

 Вредност индикатора (и базне и циљане) се може различито изразити у случајевима у којима су индикатори 1) квантитативне или 2) 

квалитативне природе.   

8. Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог плана, а пре свега 

циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до 

остварења циља.  

9. Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли 

је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано. Као и други индикатори, индикатор испуњености 

(квалитета) мере може имати различите форме (квантитативне - бројчане или квалитативне - описне) које углавном зависе од 

карактера саме мере.  

 Активности: Свака општина треба да одреди којим конкретним активностима ће испунити одређену меру. Другим речима, 

активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера. Свака 

општина управо кроз дефинисање активности за испуњење мера наведених у моделу одређује начин на који ће конкретно 

спроводити свој ЛАП.  

Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности.  

Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, одговоран да се наведена активност реализује. 

У том смислу речи, у овом делу се може навести ко, оперативно и организационо, треба да спроведе одређене радње, као и ко је, према 

унутрашњој организацији и структури, одговоран за ту активност уколико се у тренутку писања не зна ко ће оперативно на њој радити. 

Осим тога, одговорни субјект се често „намеће“ према надлежностима одређених органа, руководилаца или службеника ЈЛС. На пример, 

уколико је неким активностима предвиђено да се усвоји одређени акт чије је усвајање у надлежности градске/општинске управе, одговорни 
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субјект ће бити руководилац организационе јединице у управи или начелник управе. И тако даље.  

• Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност. Рок је важан са становишта 

планирања спровођења ЛАП-а и представља важан елемент за праћење спровођења овог документа. Рок се може различито 

одредити, у складу са карактером активности коју је потребно спровести. Постоје и активности које се због свог карактера циклично 

понављају (на пример, спровођење одређених контрола, обука и слично). За овакве врсте активности могуће је одредити и цикличне 

рокове (на пример, „једном у три месеца/шест месеци/годину дана... почев од... “). У сваком случају, важно је да рок буде што је 

могуће прецизнији и одредивији, односно да не оставља никакву дилему до када или када је неку активност потребно спровести, јер 

ће спровођење активности често бити у надлежности оних који нису радили на изради ЛАП-а и који због тога морају имати 

прецизне одреднице у свим елементима ЛАП-а. 

  

3. Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) 

 

Област 1: Усвајање прописа у органима општине Баточина 

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази 

процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација 

у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, 

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим усвајањима њихова 

примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање локалне заједнице, 

што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта. 

 

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који 

потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи 

недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са 

одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ 

имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које може 

доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у оквиру 

ЛАП-а. 
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Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Повећана транспарентности у процесу усвајања општих аката које 

доносе органи општине Баточина. 

У тренутку израде ЛАП-а, 

транспарентност процеса 

усвајања прописа је 

дефинисана Статутом, 

Одлуком о буџету, као и 

планским актима из области 

урбанизма. 

 

У периоду спровођења ЛАП-а, 

потребно је усвојити још један 

правни акт којим ће се прописати 

правила одржавања јавних 

расправа и на тај начин омогућити 

транспарентност процеса усвајања 

прописа. 

 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.1.1 Прописати 

правила 

одржавања 

јавних 

расправа. 

Правила о одржавању јавних 

расправа обухватају следеће 

елементе: објављивање позива на 

јавну расправу који садржи 

време трајања јавне расправе, 

форме у којим ће се јавна 

расправа организовати и текст 

нацрта прописа који је предмет 

јавне расправе; организовање 

најмање једног јавног скупа коме 

присуствује заинтересована 

јавност и службеник/функционер 

у чијој је надлежности област 

која се регулише предложеним 

Донети одлуку 

којом ће се 

прoписати 

правила о 

начину 

одржавања 

јавне расправе 

Донета одлука 

којом ће се 

прписати 

правила о 

начину 

одржавања јавне 

расправе 

председник 

Скупштине 

општине 

30. јун 

2022. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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прописом; објављивање 

извештаја о јавној расправи који 

садржи све предлоге који су 

добијени у току јавне расправе и 

информације о поступању по 

предлозима уз обавезно 

образложење за предлоге који су 

делимично или у потпуности 

одбијени.  

 

 

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 
Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против 

корупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). 

Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука 

(општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика 

локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и 

лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до 

монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима 

функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе 

што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем регулисању 

неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница непосредног избора ове 

групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза у заступању и 

заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба 

интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, 

посебну пажњу у овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.  

 

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева 

уопште доспе до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве  

моделе понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање. 

Циљ 2.1: Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима 
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повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успоставити пуну транспарентност у погледу постојања 

приватног интереса јавних функционера или приватног 

интереса са њима повезаних лица 

Не постоје механизми за 

повећање транспарентности у 

погледу постојања приватног 

интереса јавних функционера 

или приватног интереса са 

њима повезаних лица 

Успостављени механизми за повећање 

транспарентности у погледу постојања 

приватног интереса јавних функционера или 

приватног интереса са њима повезаних лица. 

 

 

Р

. бр. 

мере 

Назив 

мере 

Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активн

ости 

Индикато

ри активности 

Одго

ворни 

субјект 

Ро

к 

Пот

ребни 

ресурси 

Напомене 

2

.1.1. 

Успост

авити обавезу 

пријављивањ

а приватних 

интереса 

јавних 

функционера 

и приватних 

интереса са 

њима 

повезаних 

лица. 

Јавни 

функционери општине 

Баточина су обавезни 

да органу који их 

именовао, односно 

изабрао, приликом 

ступања на функцију 

пријаве своје и за њих 

повезана лица приватне 

интересе у следећем 

смислу речи: 

власништво над 

предузетничком 

радњом и власништво 

над приватним 

предузећима, као и 

Донети 

одлуку којом се 

прописује 

обавеза јавних 

функционера да 

органу који их 

именовао, 

односно 

изабрао, 

приликом 

ступања на 

функцију 

пријаве своје и 

за њих повезана 

лица приватне 

интересе у 

Донета 

одлука којом се 

прописује обавеза 

јавних 

функционера да 

органу који их 

именовао, 

односно изабрао, 

приликом 

ступања на 

функцију пријаве 

своје и за њих 

повезана лица 

приватне 

интересе у 

следећем смислу 

пред

седник 

Скупштине 

општине 

31.

12.2020 

године 

Нис

у потребни 

ресурси 

У процесу 

успостављања 

обавезе 

пријављивања  

приватних 

интереса јавних 

функционера и 

приватних интереса 

са њима повезаних 

лица, консултовати 

постојећа законска 

решења о обавези 

пријављивања 

приватних интереса   
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власничке уделе у 

приватним 

предузећима; чланство 

у другим органима 

управљања/надзора над 

приватним 

предузећима; остале 

везе и односе са 

субјектима из 

приватног сектора који 

могу имати утицај на 

вршење јавне функције.  

 

следећем 

смислу речи: 

власништво над 

предузетничко

м радњом и 

власништво над 

приватним 

предузећима, 

као и власничке 

уделе у 

приватним 

предузећима 

речи: власништво 

над 

предузетничком 

радњом и 

власништво над 

приватним 

предузећима, као 

и власничке 

уделе у 

приватним 

предузећима 

 

 

Циљ 2.2: Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успоставити делотворне механизме за управљање сукобом 

интереса запослених у органима општине Баточина.  

Не постоје механизми за управљање 

сукобом интереса запослених у органима 

општине Баточина.  

Успостављени делотворни 

механизми за управљање сукобом 

интереса запослених у органима 

општине Баточина. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) 

мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напоме

не 

2.2.1. Општим актом 

регулисати 

материју сукоба 

интереса 

Дефинисана 

процедура за 

поступање у 

случајевима 

Донети одлуку 

којом се 

прописује 

процедура за 

Донета одлука 

којом се 

прописује 

процедура за 

председник Скупштине 

општине 

31.12.2020 

године.  

Нису 

потребни 

ресурси 
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запослених у 

органима 

општине 

Баточина. 

сумње о 

постојању 

сукоба 

интереса;  

Дефинисана 

процедура за 

пријављивање 

сумње о сукобу 

интереса; 

 

поступање у 

случајевима 

сумње о 

постојању 

сукоба интереса 

и процедура за 

пријављивање 

сумње о сукобу 

интереса 

поступање у 

случајевима 

сумње о 

постојању 

сукоба интереса 

и процедура за 

пријављивање 

сумње о сукобу 

интереса 

2.2.2. Формирати тело 

за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

органима 

општине 

Баточина. 

Дефинисан 

састав тела; 

Дефинисана 

процедура за 

избор чланова 

тела. 

Донети одлуку 

којом се 

дефинише 

састав и 

процедура за 

избор чланова 

тела и донети 

акт о 

образовању тела  

 Донета одлука 

којом се 

дефинише 

састав и 

процедура за 

избор чланова 

тела  и Донет 

акт о 

образовању тела  

председник Скупштине 

општине 

31.12.2020 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

2.2.3. Успоставити 

капацитет тела 

за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

органима 

општине 

Баточина. 

Обезбеђени 

кадровски и 

материјални 

услови за рад 

тела;  

Спроведена 

обука чланова 

тела.  

Обезбедити 

кадровске и 

материјалне 

услове за рад 

тела и спровести 

обуку чланова 

тела 

Обезбеђени 

кадровски и 

материјални 

услови за рад 

тела и 

спроведена 

обука з ачланове 

тела 

Начелник Општинске 

управе 

31.12.2020 

године 

Потребна 

финансијска 

средства за 

спровођење 

обуке за 

чланове тела 

 

2.2.4. Успоставити 

координацију и 

механизам 

Успостављена 

процедура 

извештавања о 

Објавити 

извештаје о раду 

тела на интернет 

Извештаји о 

раду тела 

објављени на 

Председник/координатор 

тела 

До 15. 

марта 

текуће 

Нису 

потребни 

ресурси 
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извештавања о 

управљању 

сукобом 

интереса између 

тела за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

органима 

општине 

Баточина и тела 

за праћење 

примене ЛАП-а. 

случајевима о 

којима је 

одлучивало 

тело; 

Објављени 

извештаји о 

раду тела.  

презентацији 

општине 

интернет 

презентацији 

општине 

године за 

претходну 

годину 

 

 

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга 

на рад службеника и органа ЈЛС 
Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава 

се разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну 

улогу, јер њихово постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на 

корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је 

ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу 

на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу. 

 

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити 

узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према 

чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди 

поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу 

против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених 

о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и 

кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним 
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антикорупцијским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и 

обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача. 

 

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење 

притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да 

одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Закона дат је правни оквир који омогућава кориговање 

рада органа ЈЛС у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на 

корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних 

жалбених механизама је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји 

могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу, ЈЛС губи могућност да системски прати жалбе и да 

коригује свој рад у складу са реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних механизама за жалбене процедуре може бити 

једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних механизама за улагање жалби, ЈЛС би 

требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово је потребно прописати 

процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга. 

 

 

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача 

Индикатори циља Базна 

вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Обезбедити адекватне механизме за примену и праћење примене 

Закона о заштити узбуњивача.  

Нема 

поднетих пријава 

о сумњи на 

корупцију 

Указивање на могућност 

подношења пријава у случају постојања 

сумње на корупцију. 

Р

. бр. 

мере 

Назив 

мере 

Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активн

ости 

Индик

атори 

активности 

Одговорн

и субјект 

Рок Потре

бни ресурси 

Напом

ене 

3

.1.1. 

Успос

тавити 

механизам за 

Успостављена 

обавеза извештавања 

о примени интерног 

Доноше

ње акта о 

унутрашњем 

Донет 

акт о 

унутрашњем 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.

2018.. године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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праћење 

примене 

Закона о 

заштити 

узбуњивача. 

акта који се односи на 

поступак унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по 

пријавама 

узбуњивача; 

Успостављена 

обавеза објављивања 

извештаја/делова 

извештаја о примени 

интерног акта који се 

односи на поступак 

унутрашњег 

узбуњивања и 

поступања по 

пријавама 

узбуњивача, у складу 

са прописима који 

регулишу заштиту 

података о личности.  

узбуњивању 

успоставити 

обавезе 

предвиђене 

индикатором 

испуњености 

мере 

узбуњивању и 

успостављене 

обавезе 

предвиђене 

индикатором 

испуњености 

мере 

 

 

Циљ 3.2: Успостављена регистрација информација и кориговање организације у општини Баточина у складу са пријавама и 

представкама које добија из спољашњег окружења. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успоставити механизам подношења и поступања по 

пријавама и представкама странака у вези са радом органа 

ЈЛС. 

Разматрање свих пријава и 

представки које се добијају из 

спољашњег окружења 

Разматрање и решавање по убрзаној 

процедури свих пријава и представки које се 

добијају из спољашњег окружења. 

Р. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 
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бр. 

мере 

испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

3.2.1

. 

Обезбедити 

функционалн

ост механизма 

подношења и 

поступања по 

пријавама и 

представкама 

странака у 

вези са радом 

органа 

оппштине 

Баточина. 

Регулисана процедура 

за жалбе на рад 

запослених у 

општини Баточина;  

Процедура за жалбе 

на рад запослених у 

општини Баточина 

објављена на 

интернет 

презентацији и у 

просторијама 

општине  на месту 

видљивом странкама; 

Обезбеђена обука за 

лица која су одређена 

за поступање по 

представкама 

странака.  

Донети 

правилник 

којим ће се 

регулисати 

процедура 

подношења 

жалби на рад 

запослених у 

општини 

Баточина и 

успоставити 

обавеза 

објављивања 

процедуре на 

интернет 

презентацији и 

у просторијама 

општине  на 

месту 

видљивом 

странкама   

Донет 

правилник 

којим је 

прописана 

процедура 

подношења 

жалби на рад 

запослених у 

општини 

Баточина и 

успостављена 

обавеза 

објављивања 

процедуре на 

интернет 

презентацији и 

у просторијама 

општине  на 

месту 

видљивом 
странкама 

Начелник ОУ 31.12.2017. 

године 

Нису потребна 

средства 

 

 

 

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које 

ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише 
Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних 

предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових 

органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима 

ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских 
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механизама. 

 

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим 

случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени 

чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко 

представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области 

од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле 

врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често 

резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне 

околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за 

регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна. 

 

 

 

 

Циљ 4.1: Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и 

организација) које оснива ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

транспарентност и одговорност у раду, избору 

руководилаца, праћењу рада и учинака и финансијску 

контролу свих јавних служби, јавних предузећа и 

других организацијакоје ЈЛС оснива. 

 

У тренутку израде ЛАП-аусвојене 

јавне политике обезбеђују 

транспаретност и одговорност у раду и 

избору рада руководилаца, праћењу 

рада и финансијске контроле кроз 

усвајање извештаја о раду са 

финансијским показатељима избору 

руководилаца од стране оснивача 

тј.Скупштине општине. 

 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 

поред транспарентности назначене у 

базној вредности индикатора повећати је и 

на начин објављивања свих  значајних 

информација о истом на званичном сајту. 

Усвојити најмање један интерни акт 

регулицаје поступка јавног конкурса за 

избор руководилаца и надзорних тела. 

 

Р. бр. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 
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мере испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

4.1.1. Прописати 

услове и 

критеријуме 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа.  

Усвојен акт којим се 

прописују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

јавних предузећа 

Донети акт 

којим се 

прописују 

услови и 

критеријуми за 

именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа  

Донет акт 

којим се 

прописују 

услови и 

критеријуми 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа 

Председник 

Скупштине 

општине 

31. децембар 

2018. године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

4.1.2. Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа. 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса, 

успоставање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса, 

прописивања 

одговорност за члана 

Донети акт 

којим ће се: 

прописати 

обавеза 

чланова 

Комисије да 

потпишу изјаве 

о непостојању 

приватног 

интереса у вези 

са учесницима 

конкурса, 

успоставити 

институт 

изузећа у 

Донет акт који  

је: прописана 

обавеза 

чланова 

Комисије да 

потпишу 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у 

вези са 

учесницима 

конкурса, 

успостављен 

институт 

Председник 

Скупштине 

општине 

31. децембар 

2018. године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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комисије за ког се 

утврди да је био у 

сукобу интереса  

случају 

постојања 

приватног 

интереса, 

прописати 

одговорност за 

члана комисије 

за ког се 

утврди да је 

био у сукобу 

интереса  

изузећа у 

случају 

постојања 

приватног 

интереса, 

прописана 

одговорност 

за члана 

комисије за 

ког се утврди 

да је био у 

сукобу 

интереса 

4.1.3. Обезбедити 

јавност рада 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа. 

На интернет 

презентацији 

општине објављена 

сва документа о раду 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

(записници, одлуке, 

остало).  

На интеренет 

презентацији 

општине 

објавити сва 

документа о 

раду Комисије 

за спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

(записници, 

одлуке, 

остало). 

На интернет 

презентацији 

општине 

објављена сва 

документа о 

раду Комисије 

за спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

(записници, 

одлуке, 

остало). 

Председник 

комисије 

континуиран

о 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

4.1.4. Додатно 

прецизирати 

овлашћења 

оснивача да у 

случају 

Донет акт којим се, у 

складу са нормама 

финансијско-

материјалног 

пословања,  

Донети акт 

којим се, у 

складу са 

нормама 

финансијско-

Донет акт 

којим се, у 

складу са 

нормама 

финансијско-

Председник 

Скупштине 

општине 

31. децембар 

2018. године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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поремећаја у 

пословању 

јавног 

предузећа 

надлежни 

орган ЈЛС 

предузима 

мере којима 

ће се 

обезбедити 

услови за 

несметано 

обављање 

делатности 

од општег 

интереса. 

дефинише шта се 

сматра поремећајем у 

пословању, чиме се 

уводи извесност и у 

поступање јавних 

предузећа (сазнање о 

томе које врсте 

поремећаја могу 

произвести одређене 

последице, односно 

поступање оснивача 

према њима) и 

локалне самоуправе 

(када се реагује како 

би сеобезбедила 

заштита јавног 

интереса);  

 

материјалног 

пословања,  

дефинише шта 

се сматра 

поремећајем у 

пословању, 

чиме се уводи 

извесност и у 

поступање 

јавних 

предузећа 

(сазнање о томе 

које врсте 

поремећаја 

могу 

произвести 

одређене 

последице, 

односно 

поступање 

оснивача према 

њима) и 

локалне 

самоуправе 

(када се реагује 

како би 

сеобезбедила 

заштита јавног 

интереса); 

материјалног 

пословања,  

дефинише 

шта се сматра 

поремећајем у 

пословању, 

чиме се уводи 

извесност и у 

поступање 

јавних 

предузећа 

(сазнање о 

томе које 

врсте 

поремећаја 

могу 

произвести 

одређене 

последице, 

односно 

поступање 

оснивача 

према њима) и 

локалне 

самоуправе 

(када се 

реагује како 

би 

сеобезбедила 

заштита 

јавног 

интереса);  
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Циљ 4.2: Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и 

организација) које оснива ЈЛС 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.2.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација 

о свим 

органима 

јавне власти 

које ЈЛС 

оснива и 

делом или у 

потпуности 

финансира 

или 

контролише.  
 

На интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих јавних служби, 

јавних предузећа и 

других организација 

које ЈЛС оснива и 

делом или у 

потпуности 

финансира или 

контролише, а која 

садржи информације 

о оснивању, 

финансирању, 

утрошку средстава, 

органима управљања, 

резултатима 

пословања и 

пословним 

плановима;  

Успостављена обавеза 

редовног ажурирања 

регистра. 

Допунити 

информације 

које недостају 

о јавним 

установама и 

редовно их 

ажурирати. 
 

Допуњене 

информације 

и ажуриран 

сајт. 
 

Начелник ОУ 
 

31.12.2018 Нису потребни 

додатни 

ресурси 

Тренутно на 

интернет 

презентацији 

постоји 

регистар свих 

јавних служби 

са одређеним 

информацијам

а, те је 

потребно 

дорадити и 

допунити 

регистар. 
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4.2.2 Успоставити 

механизме 

одговорности 

руководилаца 

и чланова 

управљачких 

и надзорних 

тела свих 

јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

које оснива 

ЈЛС.  

Усвојена јединствена 

и обавезујућа 

методологија 

извештавања о раду за 

сва јавна предузећа, 

установе, органе и 

организације које 

оснива ЈЛС;  

Успостављена пракса 

редовног јавног 

представљања и 

расправљања о 

резултатима рада и 

учинцима јавних 

предузећа, установа, 

органа и организација 

које оснива ЈЛС;  

 

Усвојити 

јединствену и 

обавезујућу 

методологију 

извештавања о 

раду за сва 

јавна 

предузећа, 

установе, 

органе и 

организације 

које оснива 

ЈЛС и 

прописати 

обавезу   

редовног јавног 

представљања 

и расправљања 

о резултатима 

рада и 

учинцима 

јавних 

предузећа, 

установа, 

органа и 

организација 

које оснива 

ЈЛС;  

 

Усвојена 

јединствена и 

обавезујућа 

методологију 

извештавања 

о раду за сва 

јавна 

предузећа, 

установе, 

органе и 

организације 

које оснива 

ЈЛС и 

прописати 

обавезу   

редовног 

јавног 

представљања 

и 

расправљања 

о резултатима 

рада и 

учинцима 

јавних 

предузећа, 

установа, 

органа и 

организација 

које оснива 

ЈЛС;  

 

Председник 

Скупштине 

општине 

31.12.2018. Нису 

потребни 

ресурси 
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Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије 

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из 

јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и 

других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији 

пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у 

реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. 

Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално 

коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. 

Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, 

под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално 

коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од корупције, 

ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај. 

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање 

појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. 

Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење  

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. 

Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за 

предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без 

елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти 

надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних 

уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената 

концесије, односно за концесију. 

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као јавна тела могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или 

остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на 

локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе 

контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна 

овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести 

одређене мере за отклањање ризика у овој области. 
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Област 5 која се односи на јавно приватна пратнерства и концесије није преузета нити су за њу дефинисани циљеви мере и 

активносту у ЛАП-у општине Баточина из разлога што су ова питања детаљно уређена Законом о јавно-приватном пратнертсву и 

концесијама 

 

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС 
Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један од титулара јавне својине у 

Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што 

представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном 

својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом 

управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти 

још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање 

сопственом имовином. 

 

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес 

утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, 

отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног 

нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да 

ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно. 

 

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара 

јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар 

непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да 

уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни 

регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да 

формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност 

управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва 

постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање 

регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, 

регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај 

ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне 

начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора 
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обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп. 

 

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за 

потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се 

избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, 

став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област 

детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: 

процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка 

капацитета и простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем 

контроле. 

Циљ 6.1: Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити механизме које обезбеђују одговорно управљање јавном 

својином општине Баточина 

Област је регулисана Законом 

о јавној својини и 

подзаконским актима. 

Постоји интерна неформална 

методологија о начину 

обављања пописа и 

евиденције непокретности у 

јавној својини општине.  

Успостављени механизми које 

обезбеђују одговорно управљање 

јавном својином општине Баточина; 

Донет акт о начину управљања 

имовином у јавној својини општине. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

6.1.1. Успоставити 

регистар јавне 

својине ЈЛС. 

Осим регистра јавне 

својине, потребно је 

одредити тело/службу 

или лице које је 

одговорно за вођење 

Донети интерни акт 

о формирању 

регистра јавне 

својине 

Донет интерни 

акт о 

формирању 

регистра јавне 

својине 

Начелник 

Општинске 

управе 

31. 

децембар 

2017. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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регистра јавне својине, 

процедуру вођења 

регистра, као и обавезу 

његовог редовног 

ажурирања.  

6.1.2. Обезбедити 

јавност 

регистра јавне 

својине ЈЛС.   

Објављен регистар 

јавне својине ЈЛС на 

интернет презентацији;  

Регистар треба да 

садржи и информације 

о јавној својини датој 

на располагање другим 

лицима, корисницима 

имовине дате у 

закуп/коришћење, 

податке о субјектима 

којима је због 

злоупотреба одузето 

право 

закупа/коришћења и 

тако даље.  

Успоставити обавезу 

објављивања 

регистра на 

интернет 

презентацији 

општине 

Регистра 

објављен на 

интернет 

презентацији 

општине  

Начелник 

Општинске 

управе 

31. 

децембар 

2017. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

 

 

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС 
Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне 

установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, 

хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као 

што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација 

органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање 
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контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења 

средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог 

јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области 

омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они 

остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или 

избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора 

производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти 

који као правно лице прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и 

законито, непристрасно и професионално поступање органа у односу према даваоцима донација. 

 

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које 

би требало да отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће 

оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин 

ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је 

интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и 

механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у 

сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се 

средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужан да након реализације, у 

одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети 

формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, 

чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу.  

 

 

Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за 

отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање 

донација 

 

У моменту 

доношења ЛАП-

ане постоје јавне 

политике које 

регулишу ову 

У процесу доношења ЛАП-атреба донети 

минимално два  општа правна акта који би 

регулисалиову област у смислу утврђивања 

оправданости и исплативости пријема 

донација, као и формирања јавног регистра 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

55 

 

област. 

 

донација. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

7.1.1 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања 

оправданости и 

исплативости 

донација које 

прима ЈЛС. 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу да се пре 

пријема донације изради 

анализаоправданости 

донација које прима ЈЛС 

(утвђивање да ли ЈЛС у 

датом тренутку има 

потребу за конкретном 

донацијом, без  

обзира на њен карактер);  

Осим оправданости 

донације, анализа треба да 

утврди и исплативост 

донације, односно да ли у 

донацији постоје 

прикривени трошкови који 

превазилазе или у 

будућности могу да 

превазиђу вредност саме 

донације, а који могу 

неоправдано и непотребно 

да повећају трошкове 

њеног коришћења.  

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу одбијања 

донације уколико се утврди 

да она није оправдана или 

да није исплатива, односно 

Усвојити Одлуку 

о донацијама од 

стране 

Скупштине 

општине. 

 

Усвојена 

Одлука 

Скупштине 

општине. 

 

Председник 

Скупштине 

општине. 

 

31.12.2019. 

година 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси. 

 

Због ретког 

примања 

донација 

рок за 

доношење 

правног 

акта је 

делимично 

пролонгира

н из разлога 

доношења 

других 

правних 

аката 

битнијих за 

реализацију  
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да садржи прикривене 

трошкове.   

 

7.1.2 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања да 

ли постоји 

потенцијални, 

перципирани 

или стварни 

сукоб интереса 

приликом 

пријема 

донације. 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу да се пре 

пријема  

донације утврди да ли се 

давалац донације 

(безобзира да ли је правно 

или физичко лице) налази 

у специфичном односу и 

положају у односу на ЈЛС 

у смислу да: 

- ЈЛС врши контролу и 

надзор над радом 

донатора;  

- Донатор пред службама 

и органима ЈЛС остварује 

предвиђена права и 

испуњава прописане 

обавезе;  

- Донатор представља 

повезано лице са неким 

јавним функционером 

ЈЛС.  

 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу  

одбијања донације 

уколико се утврди да 

постоје елементи сукоба 

интереса у односу између 

Усвојити 

Правилник о 

донацијама који  

утврђује 

елементе који се 

наводи у 

индикаторима 

испуњености 

мера. 

 

Усвојен 

Правилник од 

стране  

Скупштине 

општине. 

 

 

Председник 

Скупштине  

општине 

31.12.2019. 

 

Нису 

потребни 

ресурси. 
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даваоца донације и ЈЛС.   
 

 

7.1.3 Прописати 

обавезу 

праћења 

наменског 

коришћења 

средстава, 
израде и 

објављивања 

извештаја о 

реализацији 

донације. 

 

Формирање радног тела 

које ће пратити наменско 

коришћење, израду и 

објављивање извештаја о 

реализацији  донације. 

 

Формирати  

радну групу са 

задацима   

 

Формирана 

радна група  

 

Председник 

радне групе 

 

31.12.2019. 

 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

У интерном 

акту 

(правилник 

биће 

дефинисан 

начин 

праћења, 

израде и 

објављивањ

а  

наменског 

коришћења  

средстава  

донације, а 

који је 

појашњен у 

идикаторим

а 

испуњеност

и мере. 
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7.1.4 Прописати 

обавезу 

формирања 

јединственог 

јавног 

регистра који 

би садржао 

податке о свим 

донацијама  

Усвојен 

интерни акт 

који садржи 

обавезу 

формирања 

јединственог 

јавног 

регистра, као 

електронске 

базе података, 

који би 

садржао 

податке о свим 

донацијама 

ЈЛС и 

њиховом  

Ажурирати 

редовно 

јединствен 

регистар 

донација на 

интернет 

презентаацији 

ЈЛС. 

Ажуриран 

регистар. 

Администрато

р интернет 

презентације 

ЈЛС. 

31.12.2019. Нису потребни 

ресурси 

У интерном 

акту  

(правилник) 

биће 

дефинисана 

обавеза 

формирања 

јединственог 

јавног 

регистра као 

електронске  

 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу формирања 

јединственог јавног 

регистра, као електронске 

базе података, који би 

садржао податке о свим 

донацијама ЈЛС и њиховом  

коришћењу; 

Јединствени јавни регистар 

донација се редовно 

ажурира на интернет 

презентацији ЈЛС. 

Ажурирати 

редовно 

јединствен 

регистар донација 

на интернет 

презентаацији  

ЈЛС 

Ажуриран 

регистар. 

 

Администрат

ор интернет 

презентације 

ЈЛС. 

 

31.12.2019. 

 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

У интерном 

акту  

(правилник) 

биће 

дефинисана 

обавеза 

формирања 

јединственог 

јавног 

регистра као 

електронске  
базе 

података о 

донацијама. 
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Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга 

ЈЛС 

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање 

обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне 

управе у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о 

правима и обавезама грађана и у којима странка подноси захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени 

акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, 

рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља дискрециона овлашћења 

службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па 

и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако 

нерегулисаним процедурама остварује потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче 

са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим 

процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда упутства/плана 

пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура 

одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења 

дискреције службеника, односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, 

израде додатних упутстава и образаца и слично. 

 

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, 

заинтересованих лица (којих често нема у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би 

биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или 

нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи позитивно и у 

њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим коруптивним 

механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како од 

стране руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. 

Веома је важно да ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам 

злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника.  
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Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успоставити јавно доступан регистар свих административних процедура за 

остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

У тренутку израде 

ЛАП-а није 

успостављен јавно 

доступан регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање права 

и обавеза 

корисника услуга 

ЈЛС 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 

формирати Регистар и вршити 

континуирано ажурирање Регистра свих 

административних процедура  као наставак 

редовног ажурирања истог. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.1.1. Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација 

о свим 

администрат

ивним 

процедурама 

за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза 

корисника 

услуга ЈЛС 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника 

услуга ЈЛС (из 

изворних и поверених 

надлежности);  

Регистар садржи 

опис, правни основ, 

фазе и рокове за 

Успоставити и 

на интернет 

презентацији 

општине 

објавити 

регистар свих 

административ

них процедура 

за остваривање 

права и обавеза 

корисника 

услуга 

општине(из 

изворних и 

поверених 

Успостављен 

и на интернет 

презентацији 

општине 

објављен 

регистар свих 

администрати

вних 

процедура за 

остваривање 

права и 

обавеза 

корисника 

услуга 

општине(из 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2018. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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 одлучивање, као и 

обрасце захтева 

којима се корисник 

услуге обраћа 

органу/служби ЈЛС, 

са пописом потребне 

пратеће 

документације; 

Одређена 

служба/лице 

надлежно за вођење 

регистра; 

Успостављена обавеза 

редовног ажурирања 

регистра. 

надлежности);  

редовног 

ажурирања 

регистра.   

изворних и 

поверених 

надлежности);  

редовног 

ажурирања 

регистра.   

 

Циљ 8.2.Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга 

ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити интерне процедуре којима се регулише систем 

контроле спровођења административних процедура за 

остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

Усвојити интерне процедуре 

којима се регулише систем 

контроле спровођења 

административних процедура 

за остваривање права и 

обавеза корисника услуга ЈЛС 

Усвојити интерне процедуре којима се 

регулише систем контроле спровођења 

административних процедура за 

остваривање права и обавеза корисника 

услуга ЈЛС 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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8.2.1. Усвојити 

интерни акт 

којим се 

регулишу 

процедуре 

контроле 

спровођења 

администрат

ивних 

процедура за 

остваривање 

права и 

обавеза 

корисника 

услуга ЈЛС 

кроз 

контролу 

предмета. 

Акт треба да садржи 

следеће елементе; 

методологију одабира 

броја/врсте/типа 

предмета који ће бити 

контролисан, у складу 

са њиховим бројем, 

бројем службеника 

који их обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и слично; 

Методологија треба 

да осигура редовност, 

периодичност и 

насумичност у 

одабиру предмета за 

контролу, како би се 

избегле злоупотребе у 

самом спровођењу 

контроле.  

Усвојити 

интерни акт 

којим ће се 

прописати 

методологија 

одабира 

броја/врсте/тип

а предмета који 

ће бити 

контролисани, 

у складу са 

њиховим 

бројем, бројем 

службеника 

који их 

обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и 

слично. 

Усвојен 

интерни акт 

којим је 

прописана 

методологија 

одабира 

броја/врсте/ти

па предмета 

који ће бити 

контролисани, 

у складу са 

њиховим 

бројем, бројем 

службеника 

који их 

обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и 

слично. 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2018. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

8.2.2. У складу са 

интерним 

актом, 

усвојити 

годишњи 

план и 

програм 

контроле 

предмета.  

Усвојен план и 

програм контроле. 

Усвојити 

годишњи план 

и програм 

контроле 

Усвојен 

годишњи план 

и програм 

контроле 

Начелник 

Општинске 

управе 

Најкасније 

до 15. 

јануара за 

текућу 

годину, а 

почевши од 

2019. године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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8.2.3. У складу са 

интерним 

актом, 

израдити и 

објавити 

извештај о 

спроведеној  

контроли.  

Извештај о 

спроведеној контроли 

треба да буде 

доступан у органима 

ЈЛС, као и јавности, у 

складу са прописима 

који обезбеђују 

заштиту података о 

личности.  

У случајевима 

утврђених 

неправилности и 

злоупотреба, резултат 

контроле треба да 

буде и даље 

поступање у 

конкретним 

појединачним 

случајевима 

(покретање 

дисциплинске, 

прекршајне, кривичне 

и друге 

одговорности).  

Сачинити 

извештај о 

спроведеној 

контроли у 

складу са 

описом датим у 

индикатору 

испуњености 

мере  

Сачињен 

извештај о 

спроведеној 

контроли у 

складу са 

описом датим 

у индикатору 

испуњености 

мере  

Начелник 

Општинске 

управе 

Најкасније 

до 15. марта 

текуће 

године за 

претходну 

годину, а 

почевши од 

2020. године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

 

 

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права 

осетљивих група 
Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и 

у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и 

пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте 
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помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше 

у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло 

тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне 

заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди 

механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који 

регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, 

успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја 

ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, 

с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном 

имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката 

(на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и 

трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба 

да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 

 

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи 

правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса 

у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на 

начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање 

сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно 

вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 

 

Циљ 9.1. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у 

складу са прописима који обезбеђују заштиту података о 

личности 

 

У тренутку израде ЛАП-а 

транспарентност процеса 

програма за доделу помоћи је 

обезбеђен објављивањем на 

званичном сајту општине 

Баточина, свих елемената 

потребних за потпуну 

У периоду спровођења ЛАП-апоред 

објављивања елемената поменутих у базној 

вредности индикатора  потребно је 

формирати базе података са свим 

програмима за доделу помоћи и 

остваривањима мера из стратешких 

докумената. 
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транспарентност процеса. 

 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.1.1. Прописати 

обавезу да се 

сви елементи 

програма 

јавно 

објављују, у 

складу са 

прописима 

који 

обезбеђују 

заштиту  

података о 

личности 

 

 

Обавеза подразумева 

јавно објављивање 

најмање следећих 

елемената: позива, 

услова, критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава на 

конкурс и потребну 

документацију, имена  

и функције 

лица/чланова 

комисије која 

учествују у поступку, 

ранг листе и износе 

додељене помоћи, 

извештаје о 

спровођењу 

поступка/конкурса.  

 

 

Формирати 

базу програма 

за доделу 

помоћи. 

 

Формирана 

база података 

и објављена 

на сајту 

општине. 

 

Администратор 

интернет 

презентације 

ЈЛС. 

 

31.12.2018. 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси. 

 

 

Циљ 9.2. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 
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Усвојити мере за управљање сукобом интереса у процесима 

доделе помоћи 

Не постоје мере за управљање 

сукобом интереса у процесима 

доделе помоћи 

Усвојене мере за управљање сукобом 

интереса у процесима доделе помоћи 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.2.1. Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

комисија 

и/или лица 

(службеника) 

који спроводе 

поступке за 

доделу 

помоћи 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће:  

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса/са лицима 

која подносе захтеве;  

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса;  

 

Донети одлуку 

којом ће се 

прописати 

обавеза 

потписивања 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у вези 

са учесницима 

конкурса/са 

лицима која 

подносе 

захтеве;  

Успостављање 

института 

изузећа у 

случају 

постојања 

приватног 

интереса 

Донета одлука 

којом је  

прописана 

обавеза 

потписивања 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у 

вези са 

учесницима 

конкурса/са 

лицима која 

подносе 

захтеве;  

Успостављање 

института 

изузећа у 

случају 

постојања 

приватног 

интереса 

Председник 

Скупштине 

општине 

31.12.2020. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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Област  10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице 
Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и 

подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих 

буџета, по разним основама, врше и ре-алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или 

заштиту јавних интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој 

природи област која садржи велики број ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну 

пажњу сваке ЈЛС.  

 

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним 

законима у различитим секторима, областима, односно ресорима1, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте 

удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу 

повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у 

финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се 

средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе 

стране овог процеса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој области 

може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке 

ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције. 

 

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса 

кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима 

(“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, 

проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и 

спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или 

за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или 

органима ЈЛС2. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало 

посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу, као и да друге начине које ЈЛС буду 

сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.   
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Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити делотворне механизме на нивоу општине 

које обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и 

контролу над процесом суфинансирања програмa од 

јавног интереса које реализују удружења 

Интерним актом су прописани механизми 

на нивоу општине које обезбеђују 

транспарентност, одговорност и контролу 

над процесом суфинансирања програмa 

од јавног интереса које реализују 

удружења 

Прописани  делотворни механизме на 

нивоу општине које обезбеђују пуну 

транспарентност, одговорност и контролу 

над процесом суфинансирања програмa од 

јавног интереса које реализују удружења 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.1.1 Успоставит

и обавезу 

дефинисања 

јавног 

интереса 

који се 

остварује 

програмима 

који 

реализују 

удружења, 

односно 

успоставити 

обавезу да 

се сваки  

Јавни интерес који се 

остварује програмима 

које реализују 

удружења треба да 

буде дефинисан на 

стратешком нивоу, 

односно да буде 

дефинисан у 

стратешким или 

развојним 

документима ЈЛС; 

сваки појединачни 

поступак 

суфинансирања 

програма треба да се  

Утврдити јавни 

интерес путем 

предлога 

закључка 

одређеног 

радног тела. 

 

Усвојен закључак 

од стране 

Општинског већа. 

 

Председник 

Општинског

већа 

 

31.12.2018 

 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни 

ресурси. 

 

У процесу 

дефинисањ

а јавног 

интереса за 

који је 

обавезна 

јавна 

расправа 

консултова

ти 

постојећа 

законска 

решења о 

обавезним 

јавним 
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програм 

позива на 

већ 

дефинисан 

јавни 

интерес 

 

 

позива на дефинисан 

јавни интерес, 

односно на 

успостављање везе и 

оправдање на који 

начин ће конкретан 

програм 

суфинансирања 

програма остварити, 

промовисати и 

штитити јавни 

интерес  

расправама

. 

 

10.1.2 Обезбедити 

пуну  

транспаретн

ост процеса 

суфинансир

ања 

програмa од 

јавног 

интереса 

које 

реализују 

удружења 

Пуна транспарентност  

процеса се обезбеђује 

кроз објављивање 

свих докумената који 

настају у току 

спровођења конкурса, 

а нарочито 

докумената који 

настају у раду 

конкурсне комисије. 

 

Континуирано 

објављивати на  

сајту општине 

процес рада 

расподеле 

среедстава. 

 

Објављени 

записници,  

закључци, одлуке о 

расподели средстава 

током целог процеса 

одлучивања, 

. 

Начелник 

Општинске 

управе-

ресорни 

начелник. 

 

5 дана од 

доношења  

закључака, 

одлука и 

записника и 

др. 

 

Нису потребни 

ресурси 

 

 

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисања 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити делотворне механизме на нивоу Успостављени механизми  доделе средстава Унапређени механизми општине допуном 
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општине које обезбеђују пуну транспарентност, 

одговорност и контролу над процесом 

спровођења конкурса за суфинансирање 

пројеката у области јавног информисања 

за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса из области јавног 

информисања путем Правилника о 

суфинансирању пројеката  за остваривање 

јавног интереса из области јавног 

информисања 

правила конкурса  које обезбеђују пуну 

транспарентност, одговорност и контролу 

над процесом спровођења конкурса за 

суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.2.1. Обезбедити 

пуну 

транспаретн

ост 

конкурса за 

суфинансир

ање 

пројеката у 

области 

јавног 

информиса

ња.  

Сви докуменати који 

настају у току 

спровођења конкурса, 

а нарочито 

докумената који 

настају у раду 

конкурсне комисије 

објављују се на 

интернет 

презентацији 

општине;  

Објавити сва 

документа која 

настају у току 

спровођења 

конкурса, а 

нарочито 

докумената 

који настају у 

раду конкурсне 

комисије на 

сајту општине  

Објављена сва 

документа која 

настају у току 

спровођења 

конкурса, а 

нарочито 

докумената који 

настају у раду 

конкурсне комисије 

на сајту општине  

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2018 Нису 

потребни 

ресурси 

 

 

Област 11: Инспекцијски надзор 
Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу 

адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и 

злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, 

препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико 

је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне 

последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу 

инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који 
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на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања. 

 

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског 

надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. 

Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике 

од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља 

ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је 

неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 

 

Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити интерни акт на нивоу општине 

који прописује обавезу општине Баточина 

да врши процену ризика и учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу 

процене ризика из своје изворне 

надлежности, као и обавезе да врше 

процену посебних ризика, који су 

специфични за сваку локалну заједницу;  

Учинити јавно доступним све елементе 

дефинисане у наведеном индикатору 

Не постоји  интерни акт на нивоу општине који 

прописује обавезу општине Баточина да врши 

процену ризика и учесталост вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика 

из своје изворне надлежности, као и обавезе да 

врше процену посебних ризика, који су 

специфични за сваку локалну заједницу;  

Учинити јавно доступним све елементе 

дефинисане у наведеном индикатору. 

Усвојен интерни акт на нивоу општине 

који прописује обавезу општине Баточина 

да врши процену ризика и учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу 

процене ризика из своје изворне 

надлежности, као и обавезе да врше 

процену посебних ризика, који су 

специфични за сваку локалну заједницу;  

Учинити јавно доступним све елементе 

дефинисане у наведеном индикатору.  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.1.1

. 

Прописати 

посебне 

елементе 

процене 

Интерним актом 

детаљније је 

регулисана ова 

законска обавеза, 

Прописати 

посебне 

елементе 

процене ризика 

Прописани 

посебни 

елементи 

процене 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 децембар 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

72 

 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијско

г надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности 

општине 

односно одређен 

начин на који се 

прописују посебни 

елементи процене 

ризика, учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора и плана 

надзора из изворних 

надлежности.  

и учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу процене 

ризика из 

изворне 

надлежности 

општине 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности 

општине 

11.1.2

. 

Прописати 

обавезу 

усвајања 

процедуре за 

процену 

посебних 

ризика који 

су 

специфични 

за сваку 

локалну 

заједницу  

Интерним актом 

одређена је процедура 

која треба да садржи 

изворе информација о 

локално специфичним 

ризицима за сваку 

област у којој се врши 

инспекцијски надзор, 

процену утицаја 

ризика на стање у 

областима и процену 

потребе за надзором у 

складу са ризицима.  

Интерним 

актом одредити 

процедуру која 

треба да 

садржи изворе 

информација о 

локално 

специфичним 

ризицима за 

сваку област у 

којој се врши 

инспекцијски 

надзор, 

процену 

утицаја ризика 

на стање у 

областима и 

процену 

потребе за 

надзором у 

Интерним 

актом 

одређена је 

процедура 

која треба да 

садржи изворе 

информација 

о локално 

специфичним 

ризицима за 

сваку област у 

којој се врши 

инспекцијски 

надзор, 

процену 

утицаја 

ризика на 

стање у 

областима и 

процену 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 децембар 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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складу са 

ризицима.  

потребе за 

надзором у 

складу са 

ризицима. 

11.1.3

. 

Објављивати 

посебне 

елементе 

процене 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијско

г надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности, 

као и 

процедуру за 

процену 

посебних 

ризика који 

су 

специфични 

за сваку 

локалну 

заједницу 

Елементи описани у 

мери објављени на 

интернет 

презентацији 

општине;  

Успостављена обавеза 

редовног ажурирања 

објављених података.  

Елементе 

описане у мери 

објављивати на 

интернет 

презентацији 

општине;  

Успостављена 

обавеза 

редовног 

ажурирања 

објављених 

података. 

Елементи 

описани у 

мери 

објављени на 

интернет 

презентацији 

општине;  

Успостављена 

обавеза 

редовног 

ажурирања 

објављених 

података. 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 децембар 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 
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Усвојити интерни акт којим се успоставља систем 

координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Не постоји  интерни акт којим се 

успоставља систем координације 

и унутрашње контроле 

инспекцијских служби 

инспекцијских служби 

Усвојити интерни акт којим се успоставља 

систем координације и унутрашње контроле 

инспекцијских служби и унутрашње 

контроле инспекцијских служби 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.2.1

. 

Одредити 

унутрашњу 

организацион

у јединицу 

која 

координира 

инспекцијски 

надзор над 

пословима из 

изворне 

надлежности 

општине 

Одређена унутрашња 

организациона 

јединица која 

координира 

инспекцијски надзор 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине;  

 

Одредити 

унутрашњу 

организациону 

јединицу која 

координира 

инспекцијски 

надзор над 

пословима из 

изворне 

надлежности 

општине 

Одређена 

унутрашња 

организацион

а јединица 

која 

координира 

инспекцијски 

надзор над 

пословима из 

изворне 

надлежности 

општине;  

 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 децембар 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

11.2.2

. 

Организовати 

унутрашњу 

контролу 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

општине. 

Организована 

унутрашња контрола 

која врши контролу 

инспекцијског 

надзора над 

пословима из изворне 

надлежности 

општине.  

Организовати 

унутрашњу 

контролу 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

општине 

Организована 

унутрашња 

контрола која 

врши 

контролу 

инспекцијског 

надзора над 

пословима из 

изворне 

надлежности 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 децембар 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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општине. 

 

 

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 
Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу 

најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу 

против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на 

основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како 

би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а 

нарочито на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и 

обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су 

инстанца у којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и 

грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно 

случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и 

институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују 

опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која 

су очекивана и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих 

приватних интереса. 

 

 

Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - 

испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више 

значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; 

посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички 

преглед објекта. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког 

појединачног ЛАП-а у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области.  

 

 

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и 

урбанистичког планирања и изградње 
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Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојити интерне процедуре и правила  рада комисија и 

других органа општине Баточина који су надлежни у области 

просторног и урбанистичког планирања и изградње 

Не постоје интерне процедуре и 

правила  рада комисија и других 

органа општине Баточина који су 

надлежни у области просторног 

и урбанистичког планирања и 

изградње 

Усвојене интерне процедуре и правила  

рада комисија и других органа општине 

Баточина који су надлежни у области 

просторног и урбанистичког планирања и 

изградње 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.1.1. Унапредити 

транспарент

ност рада 

надлежне 

комисије у 

току раног 

јавног 

увида. 

Јавно објављене све 

пристигле примедбе и 

исходи поступања 

комисије или других 

органа ЈЛС по тим 

примедбама. 

Унапредити 

транспарентнос

т рада 

надлежне 

комисије у току 

раног јавног 

увида 

Јавно 

објављене све 

пристигле 

примедбе и 

исходи 

поступања 

комисије или 

других органа 

ЈЛС по тим 

примедбама. 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 марта 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

12.1.2. Прописати 

процедуру 

за 

поступање 

надлежних 

органа 

општине у 

посебним 

случајевима 

Прописане процедуре 

за поступање 

надлежних органа 

општине у посебним 

случајевима 

формирања 

грађевинских парцела 

уколико плански 

документ није донет, 

Прописати 

процедуру за 

поступање 

надлежних 

органа 

општине у 

посебним 

случајевима 

формирања 

Прописане 

процедуре за 

поступање 

надлежних 

органа 

општине у 

посебним 

случајевима 

формирања 

Начелник 

Општинске 

управе 

30 марта 

2022.године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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формирања 

грађевински

х парцела 

уколико 

плански 

документ 

није донет, 

као и за 

прихватање 

других 

доказа о 

решеним 

имовинско-

правним 

односима.  

као и за прихватање 

других доказа о 

решеним имовинско-

правним односима; 

Одређено шта су то 

други докази.  

грађевинских 

парцела 

уколико 

плански 

документ није 

донет, као и за 

прихватање 

других доказа о 

решеним 

имовинско-

правним 

односима. 

грађевинских 

парцела 

уколико 

плански 

документ није 

донет, као и за 

прихватање 

других доказа 

о решеним 

имовинско-

правним 

односима; 

Одређено шта 

су то други 

докази. 

 

 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе 
Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова 

утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела 

утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и 

рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен 

нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и 

несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене 

евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и 

утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због 

заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и 

финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног 

антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном 

броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, 
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непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног 

тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.  

 

 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе није преузета у ЛАП општине Баточина из разлога што 

се ова правила у потпуности спроводе у органима Општинске управе Баточина. 

 

 

Област 14: Јавне набавке 
Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само 

у Србији. Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 i 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено 

спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала 

одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних 

прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у 

којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор. 

 

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за 

ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају 

добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са 

антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција 

подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, 

често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. 

Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за 

коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, 

не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и 

оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој 

појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни 

руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг 
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управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.  

 

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу 

бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: 

спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, 

доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана 

да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.  

 

 

 

Циљ 14.1. Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Сва документа која настају у поступцима јавних 

набавки се јавно објављују (осим уколико не подлежу 

ограничењима за јавно објављивање која су 

дефинисана другим законима).  

 

Наручилац објављује конкурсну 

документацију пре покретања јавне 

набавке на сајту општине као и Одлуку 

о додели уговора о јавној набавци након 

спроведеног поступка 

 

Објављивање и осталих докумената која су 

везана за јавне набавке на сајту општине 

Баточина ( одлука о покретању, решење о 

образовању комисије и др.).   

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.1.1. Успоставит

и обавезу да 

се сва 

документа 

која настају 

у 

Успостављена обавеза 

кроз измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки, а не 

само она која су 

Изменити/допу

нити инетерни 

правни оквир у 

области јавних 

набавки којим 

би се 

Изменама/доп

унама 

инетерног 

правног аката 

уведена 

обавеза да се 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2018. 

године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

80 

 

поступцима 

јавних 

набавки 

јавно 

објављују.  

законом изричито 

прописана као јавна 

(конкурсна 

документација и 

одлука о додели 

уговора).  

прописало да 

се сва 

документације 

која настане у 

поступку 

јавних набавки 

јавно објављује 

сва 

документација 

која настане у 

поступку 

јавних 

набавки јавно 

објављује 

 

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 
Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима 

располаже. Да би они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним 

ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки 

од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта 

објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг субјеката, односно 

органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су 

дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени 

руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе 

ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене 

недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања 

и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције 

неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и 

контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног 

антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и 

предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање 

корупције веома важним областима. 

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успоставити правила и ефикасне механизме за успостављање 

ефикасног система интерне ревизије 

Не постоје правила и ефикасни 

механизми за успостављање 

Успостављена правила и ефикасне 

механизме за успостављање 
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ефикасног система интерне 

ревизије 

ефикасног система интерне ревизије 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потреб

ни 

ресурси 

Напом

ене 

15.1.1 Успоставити 

нормативне, 

организационе, 

кадровске, 

материјалне и 

техничке 

претпоставке за 

успостављање 

система интерне 

ревизије, у складу са 

резултатима анализе 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС.  

 

 Усвојен правни акт 

којим се успоставља 

систем интерне 

ревизије;  
Усвојене 

измене/допуне 

систематизације 

којима се уводе радна 

места за интерну 

ревизију; 

Запослена и/или 

одређена лица од 

постојећих запослених 

за интерну ревизију; 

Обезбеђени услови за 

обуку и сертификовање 

лица за интерну 

ревизију у случајевима 

у којима они не постоје 

(полагање ревизорског 

испита, учешће на  
неопходним обукама 

коју организује 

Централна јединица за 

хармонизацију 

Министарства 

финансија и слично). 

 Усвојити одлуку од 

стране 

Скупштинеопштинео 

формирању службе 

за интерну 

ревизијуопштине 

Баточина и на основу 

исте изменити акт о 

систематизацији и 

организацији  радних 

места  

 

 Усвојена одлука од 

стране Скупштине 

општинео формирању 

службе за интерну 

ревизију општине 

Баточина 
Измењен акт о 

систематизацији и 

организацији радних 

места   

Председни

к 

скупштине 

општине  

 

Начелник 

ОУ 

31.03.2020. 

 

 

 

30.04.2020. 

За 

спровођ

ење ове 

мере 

потребн

е је 

обезбед

ити 

средства 

у буџету 

општине 

Баточин

а за 

2020. 
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Обезбеђене 

материјалне и техничке 

претпоставке за 

функционисање 

интерне ревизије 

(обезбеђен буџет, 

просторије, опрема  

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле 

15.1.2 Обезбедити 

ефикасно 

функционисање 

система интерне 

ревизије.  

Усвојен стратешки 

трогодишњи план 

интерне ревизије, 

годишњи план рада 

интерне ревизије и 

планови појединачних 

ревизија;  

Усвојен систем израде 

и подношења 

ревизорских 

извештаја; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

ревизорског извештаја.    

Усвојити стратешки 

трогодишњи план 

интерне ревизије, 

годишњи план рада 

интерне ревизије и 

планови појединачних 

ревизија;  

Усвојен систем израде 

и подношења 

ревизорских 

извештаја; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

ревизорског извештаја.    

Усвојен стратешки 

трогодишњи план 

интерне ревизије, 

годишњи план рада 

интерне ревизије и 

планови појединачних 

ревизија;  

Усвојен систем израде 

и подношења 

ревизорских 

извештаја; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

ревизорског извештаја.    

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30 јуна 

2018.године 

Нису 

потребни 

ресурси 
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Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојена интерна акта која омогућавају успостављање система финансијског 

управљања и контроле. 

Усвојен интерни 

акт о начину 

преузимања 

финансијских 

обавеза у 

Општинској 

управи Баточина 

Усвојена додатна интерна акта у циљу 

унапређења система финансијског 

управљања и контроле у Општинској 

управи Баточина. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.2.1. Успоставит

и 

нормативне, 

организацио

не, 

кадровске, 

материјалне 

и техничке 

претпоставк

е за 

успоставља

ње система 

финансијско

г 

управљања 

и контроле, 

у складу са 

резултатима 

анализе 

Усвојен додатни акт о 

унапређењу система 

фиансијског 

управљања и 

контроле.Обезбеђене 

препоставке за обуку 

лица надлежних за 

финансијско 

управљање и 

контролу у 

случајевима у којима 

они не постоје 

(учешће на 

неопходним обукама и 

слично). 

Обезбеђене 

материјалне и 

техничке 

претпоставке за 

Донети 

правилник о 

финансијском 

управљању и 

контроли у 

Општинској 

управи 

општине 

Баточина 

Донет 

правилник о 

финансијском 

управљању и 

контроли у 

Општинској 

управи 

општине 

Баточина 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2018. Нису 

потребни 

ресурси 
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потреба, 

ресурса и 

капацитета 

ЈЛС. 

функционисање 

система финансијског 

управљања и 

контроле (буџет, 

просторије, опрема 

итд.). 

15.2.2. Обезбедити 

ефикасно 

функционис

ање система 

финансијско

г 

управљања 

и контроле.  

Усвојен план и 

програм система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојен систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

Усвојити план 

и програм 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојити 

систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успоставити 

систем 

праћења 

препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

Усвојен план 

и програм 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојен 

систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен 

систем 

праћења 

препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30 јуна 

2019.године 

Нису 

потребни 

ресурси 

 

 

 

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета ЈЛС  
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Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Повећан број буџетских инспектора; 

Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на одређеном 

временском нивоу (прецизирати на ком нивоу) 

???????? ???????? 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) 

мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.3.1. Обезбедити ефикасно 

функционисање 

Службе за буџетску 

инспекцију коју је 

основалаопштина 

Баточинау складу са 

Законом о буџетском  

систему и у складу са 

резултатима анализе 

потреба, ресурса и 

капацитета општине 

Баточина. 

Усвојен план и 

програм система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојен систем 

израде и 

подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен 

систем праћења 

препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

Усвојити 

план и 

програм 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојити 

систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успоставити 

систем 

праћења 

препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли. 

 Усвојен план и 

програм система 

финансијског 

управљања и 

контроле;  

Усвојен систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли.    

 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2019. Нису 

потребни 

ресурси 
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Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС 

Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више одтога -

он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес 

локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног 

трошења често врло ограничене количине новца којом располаже ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета 

(односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне 

транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним 

различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они 

лични, групни, интереси политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом 

учини отворенијим за јавност, односно отпорним на ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и 

неадекватнотрошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је неопходно константно 

оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и његово 

самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију 

јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава 

потребу, али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз 

својелокалне антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу 

јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања 

јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који 

се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, 

односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у 

форми и језиком који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем 

обавезе редовне израде Грађанског водича кроз локални буџет. 
 

 

 

Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС није преузета у ЛАП 

општине Велика Плана из разлога што поступак израде буџета локлане самоуправе детаљно регулише Закон о буџетском систему. 
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Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију 

спровођења и праћење примене ЛАП-а 
Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. 

Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које 

ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. 

Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и 

активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде 

независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди 

спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне 

услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности 

који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и 

мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, 

препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за 

које је тај институт предвиђен.   

Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

• Образовано тело на нивоу ЈЛС које је задужено за 

координацију одговорних субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а. 

• Образовано тело за праћење примене ЛАП-а. 

• Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима 

придруженим индикаторима и другим елементима из 

ЛАП-а.  

Нису успостављене мере Образовано тело на нивоу ЈЛС које је задужено 

за координацију одговорних субјеката у 

спровођењу активности из ЛАП-а. 

Образовано тело за праћење примене ЛАП-а. 

Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима 

придруженим индикаторима и другим 

елементима из ЛАП-а. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатор

и 

активност

и 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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17.1.1. Образовати 

тело на 

нивоу 

општинекој

е је 

задужено за 

координациј

у 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности 

из ЛАП-а.  

Образовано тело 

задужено за 

координацију 

одговорних субјеката 

у спровођењу 

активности из ЛАП-а 

са обавезом да води 

рачуна о роковима за 

спровођење 

активности, да о 

доспелим роковима и 

обавезама 

благовремено 

обавештава одговорне 

субјекте, као и да 

врши техничко, 

организационо и 

административно 

усклађивање рада 

службеника/организац

ионих једница и 

органа општине у 

процесу спровођења 

активности из ЛАП-а.  

Донети решење о 

образовању тела 

које је задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности из 

ЛАП-а. 

Донето 

решење о 

образовању 

телоа које је 

задужено за 

координациј

у 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности 

из ЛАП-а.  

Начелник 

Општинске 

управе 

До 31. 

децембра 

2017.године 

Нису потребни 

ресурси 

 

17.1.2. Формирати 

Комисију за 

избор 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

1.Формирана 

Комисија од 

представника органа 

ЈЛС, локалних 

невладиних 

организација и 

удружења грађана, 

Донети решење о 

образовању и 

именовању 

чланова комисије 

за избор чланова 

тела за праћење 

примене ЛАП-а 

Донето 

решење о 

образовању 

и 

именовању 

чланова 

комисије за 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 31. 

децембра 

2017.године 

Нису потребни 

ресурси 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

89 

 

ЛАП-а. 

 

локалних медија и 

грађане, као и 

представнике других 

органа јавне власти 

(централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници, а 

који не представљају 

део система локалне 

самоуправе (на 

пример, представници 

правосудних и других 

органа).  

 

 

 

2. Усвојен пословник 

о раду Комисије,којим 

се дефиншу услови, 

критеријуми и мерила 

за избор чланова тела 

за праћење примене 

ЛАП-а, објављује 

јавни позив за 

достављање пријава 

за чланове тела за 

праћење ЛАП-а, 

односно расписује и 

спроводи јавни 

конкурс за избор 

чланова тела  

избор 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а 
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У јавном позиву, у 

условима које 

кандидати морају да 

испуњавају 

дефинсано је следеће: 

1) Да не могу 

бити носиоци 

било које 

функције у 

политичкој 

странци;  

2) Да не могу 

бити бити 

јавни 

функционери у 

смуслу 

одредаба 

чланова Закона 

о Агенцији за 

борбу против 

корупције;  

3) Да нису радно 

ангажовани у 

органима ЈЛС 

по било ком 

основу (на 

одређено или 

неодређено 

време, 

ангажовани у 

форми рада ван 
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радног односа 

и др.); 

4) Да имају место 

пребивалишта 

на територији 

ЈЛС; 

5) Да нису 

осуђивани или 

се против њих 

не води судски 

поступак за 

дела која се 

односе на 

корупцију. 

3. Комисија прима и 

разматра пристигле 

пријаве, оцењује 

формалну испуњеност 

услова, спроводи 

процедуру усменог 

и/или писменог 

тестирања кандидата 

у циљу формирања 

ранг листе на основу 

усвојених 

критеријума, јавно 

обављује листу 

пристиглих пријава и 

записнике о свом 

раду.  
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4. Чланови Комисије 

дају писане изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса или се 

изузимају из рада 

Комисије уколико 

такав интерес постоји.  

 

5. Комисија доставља 

Скупштини ЈЛС ранг 

листу кандидата са 

избор чланова тела, са 

образложењем. 

17.1.3. Именовати 

чланове 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а, 

односно 

усвојити акт 

о 

формирању 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а.   

Формирано тело за 

праћење примене 

ЛАП-а  

Донети Решење о 

образовању и 

меновању чланова 

тела за праћење 

примене ЛАП-а. 

Донето 

Решење о 

образовању 

и меновању 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Начелник 

Општинске 

управе 

31.12.2017. Нису потребни 

ресурси 

 

17.1.4. Обезбедити 

неопходне 

Обезбеђене  

просторије, опрема, 

Интерним актом 

начелника ОУ 

Донети 

Интерни акт 

Начелник 

ОУ 

31.12.2017. 

 

за спровођење 

ове мере 
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техничке, 

кадровске и 

материјалне 

услове за 

рад тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

буџет и 

административно-

техничка подршка 

(најмање техничког 

секретара) за рад тела 

надлежног за праћење 

примене ЛАП-а.  

одредити простор  

и запослено лице у  

ОУ за техничку 

подршку форуму 

за праћење 

примене ЛАП-а . 

Висину накнаде 

члановима форума  

за рад утврдити 

интерним актом на 

основу Одлуке о 

оснивању радних 

тела. 

 

начелника 

ОУ о 

одређеном 

простору  и  

запосленом 

лицу у ОУ 

за техничку 

подршку 

форуму за 

праћење 

примене 

ЛАП-а  и 

интерни акт 

о  

висини 

накнаде 

члановима 

форума  за 

рад  

 

 потребно је 

обезбедити 

додатна  

средства која 

ће бити 

предвиђена у 

Одлуци о 

буџета 

општине 

Баточиназа 

2018. год. 

 

 

17.1.5. Усвојити 

акте о раду 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а.  

 

Тело за праћење 

примене ЛАП-а, у 

сарадњи са 

надлежним органима 

и службама ЈЛС, 

усваја пословник о 

свом раду, као и друга 

акта од значаја за рад 

тела. 

Актима о раду тела 

потребно 

Усвојити 

пословник о раду 

радног тела за 

праћење ЛАП-а  

Усвојити и друга 

потребна акта од 

значаја за рад 

форума уколико се 

анализом 

предвиђених 

активности утврди 

Усвојен 

пословник о 

раду форума 

за праћење 

примене 

ЛАП-а и 

друга 

потребна 

акта за 

праћење 

примене 

Форум за 

праћење 

примене 

ЛАП-а 

 

31.01.2018.год.  

 

За спровођење 

ове мере 

потребна су 

додатна 

финансијска 

средства  
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јепредвидети 

активности тела које 

могу бити како од 

значаја за његов рад,  

тако и за отклањање 

ризика од корупције, 

за јачање свести 

локалне заједнице о 

значају, начинима 

препознавања и 

сузбијања корупције, 

каои за јачање 

надзорне улоге овог 

тела (на пример, 

организовање 

семинара, обука, 

едукација, 

објављивање 

извештаја и других 

информација о стању 

у области борбе 

против корупције на 

локалном нивоу, 

спровођење или 

учешће у 

активностима и 

пројектима који се 

односе на борбу 

против корупције на 

локалном нивоу, 

организовање 

координационих 

да је потребно 

донети додатне 

акте за 

остваривање мере 

ЛАП-а 
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састанака са 

представницима 

других органа који 

функционишу у  

локалној зајединици, 

покретање сопствених 

иницијатива, давање 

савета и мишљења у 

вези са применом 

ЛАП-а, реаговања на 

представке поднете 

због сумње у 

непоштовање или 

непримењивање 

ЛАП-а, 

препоручивање мера у 

случају 

нереализовања мера 

или кршења ЛАП-а, 

као и на предлагање 

грађанског 

посматрача за оне 

мере из ЛАП-за којеје 

тај институт 

предвиђен).  
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ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 

ПЛАНА 

1.Подаци о Радној групи која је била задужена за израду Локалног   

антикорупцијског плана: 

Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана општине Баточина формирана 

је Решењем Општинског већа општине Баточина, број 020-710/17-01 од 20.07.2017 

.године. 

У комисију су именовани: 

-за координатора, Драгиша Ђуричковић, дипломирани правник; 

-за члана, Душица Станојевић, дипломирани правник; 

-за члана, Иван Јовановић, дипломирани машински инжењер; 

- за члана, Јасмина  Ђорђевић, дипломирани правник; 

- за члана, Владанка Митровић, правник. 

Комисија је у складу са методологијом прописаном од стране Агенције за борбу против 

корупције израдила нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Баточина број 

020-922/17-01 од 12.10.2017.године и исти доставила Општинском већу, које је 

утврђени предлог ЛАП-а упутило Скупштини општине на разматрање и одлучивање. 

 

2.Начин израде Локалног антикорупцијског плана општине Баточина: 

Комисија је израдила нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Баточина 

руководећи се моделом Локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за 

борбу против корупције као и специфичностима своје локалне самоуправе, 

дефинишући при том области код којих постоји појачан ризик од настанка коруптивних 

елемената, дефинишући мере и активности који су у функцији остваривања задатих и 

пројектованих циљева.Приликом израде ЛАП комисија је руководила и основним 

принципима на којима се заснива ЛАП и то: смањење дискреционих овлашћења органа 

приликом решавања права грађана, повећање транспарентности  рада органа, повећање 

одговорности у раду, увођење адекватног надзора и контроле и смањење 

административних процедура органа. 

3. Анализа Модела Локалног антикорупцијског плана и однос према елементима 

Модела: 
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У прилогу извештаја дата је упоредна анализа ЛАП-а општине Баточина са моделом 

ЛАП-а који је израђен од стране Агенције за борбу против корупције у смислу 

навођења мера које је општина у потпуности или делимично или уопште није преузела 

и интегрисала у свој план као и разлози за делимично односно непреузимање мера. 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 1. Усвајање 

прописа у органима 

јединице локалне 

самоуправе (ЈЛС) 

  

Циљ 1.1 Повећана 

транспарентност у 

процесу усвајања прописа 

  

Мера 1.1.1. Дефинисати 

области/врсте прописа за 

које је обавезна јавна 

расправа приликом 

доношења прописа. 

Мера  није преузета  

Мера 1.1.2. У оквиру јавне 

расправе о нацрту пропису 

успоставити обавезу 

објављивања извештаја о 

изради нацрта прописа. 

Мера  није преузета. Мера се већ спроводи. 

Мера 1.1.3. Прописати 

правила одржавања јавних 

расправа. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине 

 

Мера 1.1.4. Објављивати 

опште акте на интернет 

презентацији ЈЛС. 

Мера  није преузета. Мера се већ спроводи 

Мера 1.1.5. Успоставити 

обавезу да се специфичне 

циљне групе (а у складу са 

потребама и карактером 

локалне заједнице), на које 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине 
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се односе поједини акти 

ЈЛС додатно обавештавају 

и информишу о усвојеним 

или измењеним јавним 

политикама које су од 

значаја за те циљне групе. 

Мера 1.1.6. Објављивати 

извештаје о примени 

прописа/о ефектима 

прописа. 

Мера  није преузета  

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 1. Усвајање 

прописа у органима 

јединице локалне 

самоуправе (ЈЛС) 

  

Циљ 1.2 Отклоњени 

ризици од корупције кроз 

увођење механизама 

којима се спречава 

усвајање „прописа са 

опредељеним циљем“, 

односно „прописа са 

одредиштем“ 

  

Мера 1.2.1. Успоставити 

обавезу пријављивања 

интереса за усвајање 

општих аката. 

Мера није преузета.  

Мера 1.2.2. Успоставити 

обавезу управљања 

пријављеним интересима 

Мера  није преузета. Интерес усвајања општих 

аката дефинисан је 

материјалним законом на 

основу кога се доноси 

општи акт. 
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Мера 1.2.3. Успоставити 

обавезу израде 

образложења нацрта 

прописа, са посебним 

акцентом на образложење 

јавног интереса који ће 

бити остварен и/или 

заштићен конкретним 

прописом, односно са 

образложењем разлога, 

потреба и околности у 

којима се усваја пропис. 

Мера  није преузета  

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 1. Усвајање 

прописа у органима 

јединице локалне 

самоуправе (ЈЛС) 

  

Циљ 1.3. Отклоњени 

ризици од корупције кроз 

увођење механизама за 

спречавање усвајања 

прописа који садрже 

ризике од корупције 

  

Мера 1.3.1. Успоставити 

капацитет ЈЛС за 

спречавање усвајања 

прописа са уграђеним 

ризицима за корупцију. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 
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Област 2. Управљање 

сукобом интереса на 

локалном нивоу 

  

Циљ 2.1.1. Повећана 

транспарентност у погледу 

постојања приватног 

интереса јавних 

функционера или 

приватног интереса са 

њима повезаних лица, као 

околности која може 

водити сукобу интереса. 

  

Мера 2.1.1. Успоставити 

обавезу пријављивања 

приватних интереса јавних 

функционера и приватних 

интереса са њима 

повезаних лица. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 2.1.2. Успоставити 

обавезу управљања 

пријављеним интересима 

јавних функционера и 

приватних интереса са 

њима повезаних лица. 

Мера није преузета. Мера се спроводи на 

основу Закона о 

спречавању сукоба 

интереса. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 2. Управљање 

сукобом интереса на 

локалном нивоу 

  

Циљ 2.2. Успостављен 

механизам за спречавање 

трговине јавним 

овлашћењима 
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Мера 2.2.1. Успоставити 

обавезу органа ЈЛС, као и 

свих јавних служби, јавних 

предузећа, других 

организација којима је 

оснивач ЈЛС, да објаве све 

уговоре које су закључили 

са функционерима 

(функционерима у смислу 

Закона о Агенцији за борбу 

против корупције) и са 

запосленима у органима 

ЈЛС (свих уговора осим 

уговора о раду – на 

пример, уговора о делу, 

уговора о привременим и 

повременим пословима и 

слично). 

Мера није преузета. Увид у уговоре је 

омогућен. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 2. Управљање 

сукобом интереса на 

локалном нивоу 

  

Циљ 2.2. Смањење 

случајева сукоба интереса 

запослених у органима ЈЛС 

  

Мера 2.3.1. Општим актом 

регулисати ЈЛС материју 

сукоба интереса 

запослених у органима 

ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 2.3.2. Формирати 

тело за примену правила о 

сукобу интереса 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 
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запослених у органима 

ЈЛС. 

ЛАП-а општине. 

Мера 2.3.3. Успоставити 

капацитет тела за примену 

правила о сукобу интереса 

запослених у органима 

ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 2.3.4. Успоставити 

координацију и механизам 

извештавања о управљању 

сукобом интереса између 

тела за примену правила о 

сукобу интереса 

запослених у органима ЈЛС 

и тела за праћење примене 

ЛАП-а. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 3. Разоткривање 

корупције кроз заштиту 

узбуњивача и кроз 

управљање пријавама и 

представкама корисника 

услуга на рад службеника и 

органа ЈЛС 

  

Циљ 3.1. Постигнута пуна 

примена и праћење 

прописа у области заштите 

узбуњивача 

  

Мера 3.1.1. Успоставити 

механизам за праћење 

примене Закона о заштити 

узбуњивача. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 3.1.2. Успоставити и Мера  није преузета  
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ојачати капацитете лица 

задужених за пријем и 

поступање по пријавама 

узбуњивача 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 3. Разоткривање 

корупције кроз заштиту 

узбуњивача и кроз 

управљање пријавама и 

представкама корисника 

услуга на рад службеника и 

органа ЈЛС 

  

Циљ 3.2. Успостављена 

регистрација информација 

и кориговање организације 

у ЈЛС у складу са 

пријавама и представкама 

које добија из спољашњег 

окружења 

  

Мера 3.2.1. Обезбедити 

функционалност 

механизма подношења и 

поступања по пријавама и 

представкама странака у 

вези са радом органа ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 4. Однос између 

јединица локалне 

самоуправе и јавних 

служби, јавних предузећа и 

других организација које 

ЈЛС које ЈЛС оснива и 

делом или у потпуности 
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финансира и контролише 

Циљ 4.1. Отклоњени 

ризици од корупције у 

постојећем систему 

управљања јавним 

предузећима на локалном 

нивоу 

  

Мера 4.1.1. Прописати 

обавезу формирања листе 

кандидата са 

образложењем 

испуњености услова за 

чланове Надзорног одбора 

(НО) јавног предузећа.  

 

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.1.2. Предвидети 

обавезу уређења поступка 

у којем надлежни орган 

јединице локалне 

самоуправе разматра 

предлоге НО, са роковима 

за поступање  

Мера није преузета Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.1.3. Прописати 

услове и критеријуме за 

именовање чланова 

Комисије за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних предузећа  

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.1.4. Успоставити 

елементе управљања 

сукобом интереса чланова 

Мера није преузета Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 
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Комисије за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних предузећа 

предузећима. 

Мера 4.1.5. Обезбедити 

јавност рада Комисије за 

спровођење конкурса за 

избор директора јавних 

предузећа. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 4.1.6. Смањити 

дискрециона овлашћења 

надлежног органа ЈЛС у 

процесу разрешења 

директора јавног 

предузећа. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 4.1.7. Прописати 

услове и критеријуме за 

именовање вршиоца 

дужности директора 

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.1.8. Прописати 

поступак и рок за 

разматрање, односно 

давање сагласности на 

програм пословања јавног 

предузећа. 

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.1.9. Додатно 

прецизирати овлашћења 

оснивача да у случају 

поремећаја у пословању 

јавног предузећа надлежни 

орган ЈЛС предузима мере 

којима ће се обезбедити 

услови за несметано 

обављање делатности од 

општег интереса 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 4.1.10. Прописати 

услове, критеријуме и 

поступак за давање 

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 
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сагласности јавним 

предузећима за оснивање 

друштва капитала и 

улагање капитала у већ 

основана друштва, као и 

механизам одговорности у 

случајевима у којима 

руководиоци јавних 

предузећа избегну примену 

прописаних правила. 

предузећима. 

Мера 4.1.11. Прописати 

услове и критеријуме за 

одлучивање о оснивању 

више јавних предузећа за 

обављање исте делатности 

на подручју града и града 

Београда (Напомена: мера 

се односи само на оне ЈЛС 

које имају статус Града и 

на Град Београд, јер је ова 

могућност према Закону о 

јавним предузећим  

остављена само ЈЛС које 

имају тај статус). 

Мера није преузета. Мера се не односи на 

општину као јединицу 

локлане самоуправе.  

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 4. Однос између 

јединица локалне 

самоуправе и јавних 

служби, јавних предузећа и 

других организација које 

ЈЛС које ЈЛС оснива и 

делом или у потпуности 

финансира и контролише 

  

Циљ 4.2. Обезбедити 

потпуну доступност 
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информација о свим 

органима јавне власти које 

ЈЛС оснива и делом или у 

потпуности финансира или 

контролише.  

 

Мера 4.2.1. Обезбедити 

потпуну доступност 

информација о свим 

органима јавне власти које 

ЈЛС оснива и делом или у 

потпуности финансира или 

контролише.  

 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 4.2.2. Успоставити 

обавезу спровођења јавног 

конкурса за избор 

руководилаца свих јавних 

служби, јавних предузећа и 

других организација за које 

је надлежна ЈЛС.   

Мера није преузета Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.2.3. Успоставити 

обавезу да се сви конкурси 

за избор органа управљања 

и чланова надзорних тела 

код којих ЈЛС о томе 

одлучује спроводе уз 

примену јасних и 

прецизних услова и 

критеријума. 

Мера није преузета. Обавеза се извршава 

сходно Закону о јавним 

предузећима. 

Мера 4.2.4. Успоставити 

механизме одговорности 

руководилаца и чланова 

управљачких и надзорних 

тела свих јавних служби, 

јавних предузећа и других 

организација које оснива 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 
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ЈЛС. 

Мера 4.2.5. Успоставити 

механизам за сврсисходно 

управљање финансијама 

јавних предузећа, установа, 

органа и организација које 

оснива ЈЛС. 

Мера није преузета. Механизми су детаљно 

дефинисани Законом о 

јавним предузећима. 

Мера 4.2.6. Увести обавезу 

објављивања докумената 

који се односе на 

управљање финансијама 

свих јавних служби, јавних 

предузећа и других 

организација које оснива 

ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 4.2.7. Успоставити 

механизам грађанске 

контроле над управљањем 

финансијама органа јавне 

власти које оснива ЈЛС. 

Мера  није преузета  

 

Област 5 која се односи на јавно приватна пратнерства и концесије није преузета 

нити су за њу дефинисани циљеви мере и активносту у ЛАП-у општине Баточина 

из разлога што су ова питања детаљно уређена Законом о јавно-приватном 

пратнертсву и концесијама. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 6. Управљање 

јавном својином ЈЛС 

  

Циљ 6.1. Успостављени 

механизми за управљање 

имовином у својини ЈЛС  
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Мера 6.1.1. Општим 

актима регулисати 

процедуре стицања и 

располагања имовином у 

својини ЈЛС. 

Мера није преузета Процедуре су детаљно 

регулисане Законом о 

јавној својини као и 

подзаонским актима. 

Мера 6.1.2. Успоставити 

регистар јавне својине ЈЛС 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 6.1.3. Обезбедити 

јавност регистра јавне 

својине ЈЛС 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 6.1.4 Успоставити 

правни оквир (односно 

унапредити постојећи тамо 

где он већ постоји) који се 

односи на управљање 

робним резервама. 

Мера није преузета. Мера се у потпуности 

ефикасно спроводи. 

 

Област 7 која се односи на  отклоњање околности и могућност утицаја на рад 

органа ЈЛС кроз давање донација детаљно је уређена Законом о буџетском 

систему па је органи доследно примењују. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 8. Регулација 

административних 

процедура и унапређење 

контроле процедура за 

остваривање права и 

регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

  

Циљ 8.1. Повећана 

транспарентност 
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административних 

процедура за остваривање 

права и регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

Мера 8.1.1. Обезбедити 

потпуну доступност 

информација о свим 

административним 

процедурама за 

остваривање права и 

регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 8. Регулација 

административних 

процедура и унапређење 

контроле процедура за 

остваривање права и 

регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

  

Циљ 8.2. Отклоњени 

ризици од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у надлежности 

ЈЛС 

  

Мера 8.2.1. Спровести 

анализу потреба, 

могућности и оправданости 

додатног отклањања 

ризика од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

Мера није преузета. Анализа је у довољној 

мери спроведена. 
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регулисање у надлежности 

ЈЛС  

Мера 8.2.2. Отклонити 

ризике од корупције у 

административним 

процедурама чије је 

регулисање у надлежности 

ЈЛС, у складу са 

резултатима анализе 

потреба, могућности и 

оправданости. 

Мера није преузета. Ризици су отклоњени. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 8. Регулација 

административних 

процедура и унапређење 

контроле процедура за 

остваривање права и 

регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

  

Циљ 8.3. Унапређен 

систем контроле 

спровођења 

административних 

процедура за остваривање 

права и обавеза корисника 

услуга ЈЛС 

  

Мера 8.3.1. Усвојити 

интерни акт којим се 

регулишу процедуре 

контроле спровођења 

административних 

процедура за остваривање 

права и обавеза корисника 

услуга ЈЛС кроз контролу 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

112 

 

предмета 

Мера 8.3.2. У складу са 

интерним актом, усвојити 

годишњи план и програм 

контроле предмета 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 8.3.3. У складу са 

интерним актом, израдити 

и објавити извештај о 

спроведеној  контроли 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 9. Развој програма 

помоћи и солидарности за 

остваривање потреба особа 

са инвалидитетом и за 

заштиту права осетљивих 

група 

  

Циљ 9.1. Смањење 

дискреционих овлашћења 

надлежних служби и 

органа ЈЛС у процесу 

доношења одлуке о избору 

програма и/или циљних 

група за које се спроводи 

додела помоћи 

  

Мера 9.1.1. Спровести 

анализу усаглашености 

програма за доделу помоћи 

са стратешким и развојним 

документима ЈЛС или са 

другим 

прописима/документима на 

националном нивоу који 

Мера  није преузета  
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ЈЛС прописују обавезе да 

спроводе овакве врсте 

програма. 

Мера 9.1.2.. Успоставити 

обавезу да се сви програми 

за доделу помоћи усагласе 

са стратешким и развојним 

документима ЈЛС или са 

другим 

прописима/документима 

који ЈЛС прописују обавезе 

да спроводе овакве врсте 

програма 

Мера није преузета.  

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 9. Развој програма 

помоћи и солидарности за 

остваривање потреба особа 

са инвалидитетом и за 

заштиту права осетљивих 

група 

  

Циљ 9.2. ЈЛС на редовној 

основи сарађује са 

организацијама цивилног 

друштва (ОЦД)/другим 

локалним актерима у 

правцу боље координације 

у процесу доделе помоћи 

  

Мера 9.2.1. Прописати 

обавезу укључивања 

организација цивилног 

друштва (ОЦД)/других 

актера у процес припреме, 

спровођења и контроле 

програма за доделу 

Мера  није преузета  
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помоћи. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 9. Развој програма 

помоћи и солидарности за 

остваривање потреба особа 

са инвалидитетом и за 

заштиту права осетљивих 

група 

  

Циљ 9.3. Повећана 

транспарентност у процесу 

доделе помоћи 

  

Мера 9.3.1 Прописати 

обавезу да се сви елементи 

програма јавно објављују, 

у складу са прописима који 

обезбеђују заштиту 

података о личности 

Мера није преузета. Сви елементи програма се 

јавно објављују, у складу 

са прописима који 

обезбеђују заштиту 

података о личности 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 9. Развој програма 

помоћи и солидарности за 

остваривање потреба особа 

са инвалидитетом и за 

заштиту права осетљивих 

група 

  

Циљ 9.4. Отклоњени 

ризици за настанак сукоба 

интереса у процесима 

доделе помоћи 

  

Мера 9.4.1 Успоставити 

елементе управљања 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 
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сукобом интереса чланова 

комисија и/или лица 

(службеника) који 

спроводе поступке за 

доделу помоћи 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 10. Додела 

средстава из буџета ЈЛС за 

остваривање јавних 

интереса локалне заједнице 

  

Циљ 10.1. Повећање 

транспарентности, 

одговорности и контроле 

над процесом доделе 

средстава удружењима 

грађана 

  

Мера 10.1.1. Успоставити 

обавезу дефинисања јавног 

интереса који се остварује 

програмима који реализују 

удружења, односно 

успоставити обавезу да се 

сваки програм позива на 

већ дефинисан јавни 

интерес.   

Мера није преузета. Обавеза се испуњава кроз 

реализацију програма. 

Мера 10.1.2 Успоставити 

целовит и заокружен 

интерни правни оквир на 

нивоу ЈЛС који регулише 

суфинансирање програмa 

од јавног интереса које 

реализују удружења 

Мера  није преузета Правила су детаљно 

разрађена правилницима 

који регулишу 

суфинансирање програма 

удружења. 

Мера 10.1.3 Обезбедити 

пуну транспаретност 

Мера није преузета. Пуна транспарентност је 
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процеса суфинансирања 

програмa од јавног 

интереса које реализују 

удружења 

обезбеђена. 

Мера 10.1.4 Успоставити 

елементе управљања 

сукобом интереса чланова 

конкурсне комисије која 

спроводи конкурс за 

суфинансирање програмa 

од јавног интереса које 

реализују удружења. 

Мера није преузета. Мера се спроводи. 

Мера 10.1.5 Обезбедити 

обавезне елементе 

мониторинга, евалуације и 

финансијске контроле над 

програмима од јавног 

интереса које реализују 

удружења. 

Мера није преузета. Мера се спроводи. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 10. Додела 

средстава из буџета ЈЛС за 

остваривање јавних 

интереса локалне заједнице 

  

Циљ 10.2. Повећање 

транспарентности, 

одговорности и контроле 

над процесом спровођења 

конкурса за 

суфинансирање пројеката у 

области јавног 

информисања 
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Мера 10.2.1 Дефинисати 

јавни интерес у области 

јавног информисања који је 

у складу са 

специфичностима локалне 

заједнице. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

. 

Мера 10.2.2 Успоставити 

обавезу детаљније и 

прецизније регулације 

процеса спровођења 

конкурса за 

суфинансирање пројеката у 

области јавног 

информисања. 

Мера није преузета. Правила су детаљно 

разрађена правилницима 

који регулишу 

суфинансирање програма 

удружења. 

Мера 10.2.3 Обезбедити 

пуну транспаретност 

конкурса за 

суфинансирање пројеката у 

области јавног 

информисања. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 10.2.4 Успоставити 

елементе управљања 

сукобом интереса чланова 

конкурсне комисије која 

спроводи конкурс за 

суфинансирање пројеката у 

области јавног 

информисања. 

Мера није преузета.  

Мера 10.2.5 Обезбедити 

обавезне елементе 

мониторинга, евалуације и 

финансијске контроле над 

пројектима у области 

јавног информисања који 

се финансирају из јавних 

извора. 

Мера није преузета. Мера се спроводи. 
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 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 11. Инспекцијски 

надзор 

  

Циљ 11.1. Смањење 

дискреционих овлашћења и 

већа транспарентност у 

поступању инспекцијских 

служби  

  

Мера 11.1.1 Прописати 

посебне елементе процене 

ризика и учесталост 

вршења инспекцијског 

надзора на основу процене 

ризика из изворне 

надлежности ЈЛС 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

. 

Мера 11.1.2 Прописати 

обавезу усвајања 

процедуре за процену 

посебних ризика који су 

специфични за сваку 

локалну заједницу 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 11.1.3 Објављивати 

посебне елементе процене 

ризика и учесталост 

вршења инспекцијског 

надзора на основу процене 

ризика из изворне 

надлежности, као и 

процедуру за процену 

посебних ризика који су 

специфични за сваку 

локалну заједницу 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 
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 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 11. Инспекцијски 

надзор 

  

Циљ 11.2. Унапређење 

система координације и 

унутрашње контроле 

инспекцијских служби 

  

Мера 11.2.1 Одредити 

орган, унутрашњу 

организациону јединицу 

или тело које координира 

инспекцијски надзор над 

пословима из изворне 

надлежности ЈЛС 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 11.2.2 Организовати 

унутрашњу контролу 

инспекције из изворне 

надлежности ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 11.2.3 Прописати 

облике, учесталост и начин 

вршења унутрашње 

контроле инспекције из 

изворне надлежности ЈЛС 

Мера није преузета. Обавеза је дефинисана 

Законом о инспекцијском 

надзору а инспекцијски 

надзор се врши на основу 

програма инспекцијског 

надзора.  

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 12. Просторно и 

урбанистичко планирање и 

изградња 

  

Циљ 12.1. Отклањање 

ризика корупције у раду 
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комисија и других органа 

ЈЛС који су надлежни у 

области просторног и 

урбанистичког планирања 

и изградње 

Мера 12.1.1 Успоставити 

обавезу и правила 

поступања са примедбама 

које надлежна комисија 

добије у току раног јавног 

увида о изради просторног, 

односно урбанистичког 

плана  

Мера није преузета.  

Мера 12.1.2 Унапредити 

транспарентност рада 

надлежне комисије у току 

раног јавног увида. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине. 

 

Мера 12.1.3 Детаљније 

прописати процедуре 

одлучивања надлежног 

органа ЈЛС о потврђивању 

или одбијању 

урбанистичког пројекта 

Мера није преузета. Законом о планирању и 

изградњи је детаљно 

прописана ова обавеза.  

Мера 12.1.4 Прописати 

процедуру за поступање 

надлежних органа ЈЛС у 

посебним случајевима 

формирања грађевинских 

парцела уколико плански 

документ није донет, као и 

за прихватање других 

доказа о решеним 

имовинско-правним 

односима. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

 

 Статус мере у процесу Образложење 
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усвајања 

Област 12. Просторно и 

урбанистичко планирање и 

изградња 

  

Циљ 12.2. Смањена 

дискрециона овлашћења 

ЈЛС у процесу одређивања 

додатних погодности за 

плаћање доприноса за 

објекте од посебног 

значаја за развој јединице 

локалне самоуправе 

  

Мера 12.2.1 Прописати 

услове и критеријуме  за 

давање статуса објекта од 

посебног значаја за развој 

ЈЛС.  

Мера није преузета  

Мера 12.2.2 Прописати 

процедуру одлучивања о 

давању статуса објекта од 

посебног значаја за развој 

ЈЛС  

Мера није преузета  

Мера 12.2.3 Прописати 

услове и критеријуме за 

одређивање додатних 

погодности за плаћање 

доприноса за објекте од 

посебног значаја за развој 

ЈЛС, као и за умањење 

износа доприноса за 

објекте станоградње. 

Мера није преузета  

 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе није 

преузета у ЛАП општине Баточина из разлога што се ова правила у потпуности 

спроводе у Општинској управи Баточина. 
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 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 14. Јавне набавке   

Циљ 14.1. Смањење и 

контрола дискреционих 

овлашћења приликом 

доношења одлука о типу 

јавних набавки које ће бити 

расписан 

  

Мера 14.1.1 Успоставити 

обавезу додатног 

образложења околности, 

потребе и оправданости за 

спровођење мешовитих 

јавних набавки. 

Мера није преузета  

Мера 14.1.2 Успоставити 

обавезу да се у случају 

јавних набавки мале 

вредности (вредности мање 

од 500.000 динара) позив за 

достављање понуде 

упућује најмање једном 

понуђачу који врши 

делатност која је предмет 

јавне набавке, а да уколико 

то није могуће, обавезно 

постоји образложење такве 

одлуке.  

Мера је није преузета. Обавеза је детаљно 

прописана Законом о 

јавним набавкама. 

Мера 14.1.3 Упоставити 

обавезу дефинисања 

разлога хитности.. 

Мера није преузета  

Мера 14.1.4 Успоставити 

обавезу дефинисања 

„других одговарајућих 

начина доказивања који 

Мера није преузета. Услове детаљно прописује 

Закон о јавним набавкама. 
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може обухватити и 

техничку документацију 

произвођача“. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 14. Јавне набавке   

Циљ 14.2. Повећање 

поступка транспарентности 

и контроле јавних набавки 

  

Мера 14.2.1 Успоставити 

обавезу да се сва 

документа која настају у 

поступцима јавних набавки 

јавно објављују. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

Мера 14.2.3 Дефинисати 

врсте јавних набавки које 

спроводи ЈЛС а у којима је 

обавезно укључивање 

представника јавности - 

грађанског посматрача 

јавне набавке, а да уколико 

то није могуће, обавезно 

постоји образложење такве 

одлуке.  

Мера је није преузета. Обавеза је детаљно 

прописана Законом о 

јавним набавкама. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 15. Јачање интерних 

механизама финансијске 

контроле 

  

Циљ 15.1. Успостављен 

ефикасан систем интерне 
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ревизије на нивоу ЈЛС 

Мера 15.1.1 Израдити 

анализу потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС за 

успостављање система 

интерне ревизије, у складу са 

Правилником о заједничким 

критеријумима за 

организовање и стандардима 

и методолошким упутствима 

за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном 

сектиру („Службени гласник 

РС” бр. 99/11 i 106/13) 

Meра није преузета  

Мера 15.1.2 Успоставити 

нормативне, организационе, 

кадровске, материјалне и 

техничке претпоставке за 

успостављање система 

интерне ревизије, у складу са 

резултатима анализе потреба, 

ресурса и капацитета ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део ЛАП-а 

општине.. 

 

Мера 15.1.3 Обезбедити 

ефикасно функционисање 

система интерне ревизије. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део ЛАП-а 

општине.. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 15. Јачање 

интерних механизама 

финансијске контроле 

  

Циљ 15.2. Успостављен 

ефикасан систем 

финансијског управљања и 

контроле 

  

Мера 15.2.1 Израдити 

анализу потреба, ресурса и 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 
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капацитета ЈЛС за 

успостављање система 

финансијског управљања и 

контроле, у складу са 

Правилником  

о заједничким критеријумима 

и стандардима за 

успостављање, 

функционисање и 

извештавање о систему 

финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору 

(“Службени гласник РС”, бр. 

99/11 od 27.12.2011. године)  

односно постала је део ЛАП-а 

општине.. 

Мера 15.2.2 Успоставити 

нормативне, 

организационе, кадровске, 

материјалне и техничке 

претпоставке за 

успостављање система 

финансијског управљања и 

контроле, у складу са 

резултатима анализе 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

Мера 15.2.3 Обезбедити 

ефикасно функционисање 

система финансијског 

управљања и контроле. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 15. Јачање 

интерних механизама 

финансијске контроле 

  

Циљ 15.3. Ојачан систем 

контроле буџетских 
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средстава корисника 

буџета ЈЛС 

Мера 15.3.1 Израдити 

анализу потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС за јачање 

службе за буџетску 

инспекцију коју оснива 

ЈЛС у складу са Законом 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 и 99/16). 

Мера није преузета Тренутно не постоје услови 

и ресурси за примену ове 

мере. 

Мера 15.3.2 Обезбедити 

ефикасно функционисање 

система финансијског 

управљања и контроле. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине... 

 

 

Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу 

планирања и реализације буџета ЈЛС није преузета у ЛАП општине Баточина из 

разлога што поступак израде буџета локлане самоуправе детаљно регулише Закон 

о буџетском систему. 

 

 Статус мере у процесу 

усвајања 

Образложење 

Област 17. Обезбеђивање 

правних, 

институционалних, 

организационих и 

техничких претпоставки за 

координацију спровођења 

и праћење примене ЛАП-а 

  

Циљ 17.1. Обезбеђене 

правне, институционалне, 
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организационе и техничке 

претпоставке за праћење 

примене ЛАП-а 

Мера 17.1.1 Одредити 

лице/тело на нивоу ЈЛС 

које је задужено за 

координацију одговорних 

субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а. 

Мера није преузета На нивоу ЈЛС се формира 

тело за праћење примене 

ЛАП-а. 

Мера 17.1.2 Формирати 

Комисију за избор чланова 

тела за праћење примене 

ЛАП-а. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

Мера 17.1.3 Именовати 

чланове тела за праћење 

примене ЛАП-а, односно 

усвојити акт о формирању 

тела за праћење примене 

ЛАП-а. . 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

Мера 17.1.4 Обезбедити 

неопходне техничке, 

кадровске и материјалне 

услове за рад тела за 

праћење примене ЛАП-а. 

Мера је у потпуности 

преузета из Модела ЛАП-а, 

односно постала је део 

ЛАП-а општине.. 

 

Мера 17.1.5 Усвојити акте 

о раду тела за праћење 

примене ЛАП-а. 

Мера није преузета. Тело ће бити у обавези да 

донесе свој правилник о 

раду којим се регулише 

начин праћења примене 

ЛАП-а. 

Мера 17.1.6 Усвојити акт о 

начину праћења примене 

ЛАП-а. 

Мера није преузета. Тело ће бити у обавези да 

донесе свој правилник о 

раду којим се регулише 

начин праћења примене 

ЛАП-а. 
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На основу члана 99. став 5., 17. и 

20., члана 101. став 5. и члана 103. став 

5. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник РС” бр. 72/09, 

81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 

145/14), као и члана 36. Статута 

општине Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина" бр. 10/08 и 5/15 ), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 20.10.2017. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се 

услови, начин и поступак:  

- располагања грађевинским 

земљиштем у јавној својини општине 

Баточина;  

- прибављања грађевинског 

земљишта у јавну својину општине 

Баточина; 

- стављања ван снаге одлуке о 

располагању и прибављању 

грађевинског земљишта и других аката 

која се доносе на основу ове одлуке;  

- измена и раскида правних 

послова који се закључују на основу 

донетих правних аката;  

- давања сагласности за 

легализацију, озакоњење, изградњу, 

односно постављање објеката на 

грађевинском земљишту у јавној 

својини oпштине Баточина и других 

потребних сагласности.  

 

Појам грађевинског земљишта 

 

Члан 2. 

 Грађевинско земљиште је 

земљиште које је одређено законом или 

планским документом за изградњу и 

коришћење објеката, као и земљиште на 

којем су изграђени објекти у складу са 

законом.  

 

Коришћење грађевинског 

земљишта 

 

Члан 3. 

 Грађевинско земљиште се 

користи према намени одређеној 

планским документом, на начин којим 

се обезбеђује његово рационално 

коришћење, у складу са законом.  

 

Врсте грађевинског земљишта 

Изграђено и неизграђено 

грађевинско земљиште 

 

Члан 4. 

 Грађевинско земљиште може 

бити изграђено и неизграђено.  

 Изграђено грађевинско 

земљиште је земљиште на коме су 

изграђени објекти намењени за трајну 

употребу, у складу са законом.  

 Неизграђено грађевинско 

земљиште је земљиште на коме нису 

изграђени објекти, на коме су изграђени 

објекти без грађевинске дозволе и 

привремени објекти.  

 

Уређено и неуређено 

грађевинско земљиште 

 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште може 

бити уређено и неуређено.  

Уређено грађевинско земљиште 

је земљиште које је у складу са 

планским документом комунално 

опремљено за грађење и коришћење 

(изграђен приступни пут, електромрежа, 

обезбеђено снабдевање водом и 

обезбеђени други услови).  
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Уређивање грађевинског 

земљишта 

 

Члан 6. 

 Уређивање грађевинског 

земљишта обухвата његово припремање 

и опремање.  

 Припремање земљишта обухвата 

истражне радове, израду геодетских, 

геолошких и других подлога, израду 

планске и техничке документације, 

програма за уређивање земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, 

санирање терена и друге радове.  

 Опремање земљишта обухвата 

изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене.  

 Уређивање грађевинског 

земљишта обавља се у складу са 

важећим планским документом према 

средњорочним и годишњим програмима 

уређивања које доноси Скупштина 

општине Баточина, уз старање о 

заштити, рационалном и одрживом 

коришћењу земљишта .  

 

Члан 7. 

 Општина Баточина (у даљем 

тексту: Општина) уређује грађевинско 

земљиште и стара се о његовом 

рационалном коришћењу, према намени 

земљишта предвиђеној планским 

документом, у складу са законом.  

 Обезбеђивање услова за 

уређивање, употребу, унапређивање и 

заштиту грађевинског земљишта за 

општину, које обухвата:  

- припрему средњорочних и 

годишњих програма уређивања 

грађевинског земљишта,  

- уређивање грађевинског 

земљишта,  

- старање о заштити, 

рационалном и наменском коришћењу 

грађевинског земљишта и  

- обављање других послова у 

складу са законом и другим прописима, 

обавља Општинска управа општине 

Баточина (у даљем тексту: Управа).  

 Управа врши радове на 

уређивању грађевинског земљишта који 

су утврђени програмима из члана 6. став 

4. ове одлуке.  

 

Припремање и опремање 

грађевинског земљишта 

средствима физичких или 

правних лица 

 

Члан 8. 

 Грађевинско земљиште које није 

уређено у смислу закона и ове одлуке, а 

налази се у обухвату планског 

документа на основу кога се могу 

издати локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола, може се 

припремити, односно опремити и 

средствима физичких или правних лица, 

у складу са законом и општинском 

одлуком којом се утврђује допринос за 

уређивање грађевинског земљишта.  

 

Финансирање уређивања 

грађевинског земљишта 

 

Члан 9. 

 Финансирање уређивања 

грађевинског земљишта обезбеђује се из 

средстава остварених од:  

1) доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта;  

2) закупнине за грађевинско 

земљиште;  

3) отуђења или размене 

грађевинског земљишта;  

4) претварања права закупа у 

право својине, у складу са законом и 

5) других извора у складу са 

законом.  
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II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежност и надлежни 

органи 

 

Члан 10. 

 Грађевинским земљиштем у 

јавној својини општине (у даљем 

тексту: грађевинско земљиште) 

располаже општина, у складу са 

законом којим је уређена област 

грађевинског земљишта (у даљем 

тексту: закон) и овом одлуком.  

 Располагањем грађевинским 

земљиштем, у смислу ове одлуке, 

сматра се:  

1. отуђење;  

2. давање у закуп;  

3. међусобно располагање 

власника грађевинског земљишта у 

јавној својини;  

4. улагање у капитал;  

5. установљавање права стварне 

службености.  

 Општина прибавља грађевинско 

земљиште у јавну својину општине у 

складу са законом и овом одлуком.  

Под отуђењем грађевинског 

земљишта, односно под прибављањем 

грађевинског земљишта у јавну својину 

сматра се и размена.  

 

Члан 11. 

 Скупштина општине Баточина 

(у даљем тексту: Скупштина) доноси 

Одлуку о  којим отуђује, прибавља или 

размењује грађевинско земљиште,  

 Одлуку о покретању поступка 

отуђења, прибављања и размени 

грађевинског земљишта и расписивању 

јавног огласа за јавно надметање, 

односно прикупљање понуда јавним 

огласом и непосредне погодбе ради 

отуђења грађевинског земљишта доноси 

председник општине Баточина. 

Комисија надлежна за 

располагање грађевинским земљиштем, 

коју образује Председник општине (у 

даљем тексту: Комисија)спроводи  акте 

у вези са располагањем грађевинског 

земљишта у смислу ове одлуке. 

 

Члан 12. 

 Комисија има председника,  

секретара  и три члана. 

 Сви чланови Комисије имају 

заменике. 

 Секретар Комисије мора бити 

дипломирани правник. 

 Комисија се састаје по потреби, 

а одлуке доноси већином гласова 

присутних чланова комисије. 

 О раду комисије се сачињава 

записник који потписује председник 

Комисије и чланови.  

 Комисија може да доносе 

пословник о раду.  

 Предлоге правних аката из члана 

11. став 1. овог члана, припрема 

Општинска управа општине Баточина (у 

даљем тексту; Управа) складу са 

одлукама комисије о испуњености 

услова.  

 Административно-техничке 

послове за комисију обавља Управа. 

 

 

Члан 13. 

 Општина, као власник 

грађевинског земљишта у јавној својини 

и лице у чију корист се располаже 

грађевинским земљиштем, закључују 

уговор и све друге правне послове у 

року од 30 дана од дана доношења 

одлуке из члана 11. став 1. ове одлуке. 

 Правне послове из става 1. овог 

члана у име општине Баточина 

закључује Председник општине 

Баточина  

 Правни послови из става 1. овог 

члана оверавају се код надлежног 

органа, у складу са законима којима је 
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уређен промет непокретности, 

јавнобележничка делатност и 

ванпарнични поступак, а трошкове 

овере, друге трошкове, као и пореске 

обавезе сноси лице са којим општина 

закључује правни посао.  

 У случајевима из поглавља XII 

ове одлуке, не закључује се правни 

посао.  

 

Члан 14. 

 Правни послови из члана 13. 

став 1. ове одлуке, закључују се по 

претходно прибављеном мишљењу 

општинског правобранилаштва или  

Одељења Управе надлежног за 

имовинско- правне послове и 

урбанизам, које је дужно да мишљење 

да у року од осам дана од дана пријема 

захтева.  

 Уколико општинско 

правобранилаштво или Одељење не да 

мишљење у року из става 1. овог члана  

у року од 8 дана, сматраће се да је дато 

позитивно мишљење.  

 Негативно мишљење не 

спречава закључење правног посла, али 

се такав уговор може побијати у складу 

са позитивним законским прописима.  

 

 

Тржишна вредност 

грађевинског земљишта 

 

Члан 15. 

 Грађевинско земљиште се 

отуђује и даје у закуп по тржишним 

условима, у складу са Законом и овом 

одлуком.  

 Изузетно, грађевинско 

земљиште се може отуђити или дати у 

закуп по цени или закупнини која је 

нижа од тржишне вредности, односно 

отуђити или дати у закуп без накнаде, у 

случајевима прописаним законом и 

подзаконским актима Владе Републике 

Србије.  

 Тржишну вредност грађевинског 

земљишта које се отуђује, утврђује 

Републичка Пореска управа или 

Одељење управе надлежно за послове 

локалне пореске администрације.  

Тржишна вредност за отуђење, 

прибављање или размену грађевинског 

земљишта се утврђује по 1 м2 

грађевинског земљишта.  

Овако утврђена тржишна 

вредност важи шест месеци.  

 Цена, закупнина, односно 

накнада за установљено право 

службености и рок плаћања су обавезан 

део диспозитива акта из чл. 11. ове 

одлуке, а плаћање се врши на основу 

решења. Рок плаћања је 30 дана од дана 

достављања решења лицу које је 

обвезник плаћања.  

 

III ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 16. 

 Отуђење неизграђеног 

грађевинског земљишта спроводи се 

јавним оглашавањем, по тржишним 

условима, у поступку јавног надметања 

или прикупљања понуда јавним 

огласом.  

 Грађевинско земљиште се 

отуђује непосредном погодбом у 

случајевима прописаним законом и 

овом одлуком.  

 

Поступци отуђења 

грађевинског земљишта 

 

Отуђење грађевинског 

земљишта јавним надметањем и 

прикупљањем понуда јавним огласом 

 

Члан 17. 

 Неизграђено грађевинско 

земљиште се може отуђити ради 

изградње, у складу са планским 

документом на основу кога се издају 
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локацијски услови, односно грађевинска 

дозвола.  

 Постојеће и планиране 

површине јавне намене се не могу 

отуђити из јавне својине.  

 Почетни износ цене је тржишна 

вредност грађевинског земљишта које 

се отуђује.  

 Грађевинско земљиште у јавној 

својини се отуђује лицу које понуди 

највећу цену за то земљиште.  

 Изузетно од става 4. овог члана 

грађевинско земљиште се може отуђити 

по цени која је мања од тржишне цене, 

или отуђити без накнаде, у складу са 

подзаконским актом Владе Републике 

Србије, у случају:  

1. реализације инвестиционог 

пројекта којим се унапређује локални 

економски развој;  

2. испуњавања уговорних обавеза 

насталих до дана ступања на снагу 

Закона, по основу уговора у коме је 

Република Србија, односно општина 

једна од уговорних страна;  

3. реализације пројеката за 

изградњу објеката од значаја за 

Републику Србију, односно општину и  

4. међусобног располагања 

између власника грађевинског 

земљишта у јавној својини.  

 

Члан 18. 

 Управа, председник општине 

Баточина или  заинтересовано лице, 

могу поднети  иницијативу за 

покретање поступка отуђења 

грађевинског земљишта јавним 

оглашавањем.  

 

Члан 19. 

 Председник  доноси Одлуку да 

се приступа отуђењу грађевинског 

земљишта, јавним оглашавањем.  

 Одлука из става 1. овог члана 

мора да садржи опис и ближе податке о 

грађевинском земљишту које се отуђује, 

врсту, односно намену објекта, начин 

јавног оглашавања (јавним надметањем 

или прикупљањем понуда), почетни 

износ цене и износ депозита.  

 

Члан 20. 

 Јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта припрема и 

објављује Комисија.  

 Јавни оглас се објављује у на 

огласној табли и званичној интернет 

презентацији општине Баточина.  

 Јавни оглас о јавном надметању, 

односно прикупљању понуда за отуђење 

грађевинског земљишта садржи 

нарочито:  

1. податке о грађевинском 

земљишту (катастарска парцела, 

катастарска општина, површина, 

локација, по потреби и друге ближе 

податке);  

2. врсту, односно намену објекта, 

урбанистичке параметре и друга 

ограничења која важе за објекте који се 

могу градити на предметном 

грађевинском земљишту;  

3. степен комуналне 

опремљености и посебне услове за 

уређење ако се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште;  

4. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да са надлежним 

комуналним и другим правним лицима 

уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕПС, ПТТ, 

топлификацију, гасификацију и друго;  

5. почетни износ цене;  

6. рок закључења уговора о 

отуђењу и последице пропуштања;  

7. рок плаћања цене и последицу 

пропуштања;  

8. рок привођења грађевинског 

земљишта намени;  

9. обавезу подносиоца пријаве да 

ради учествовања у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања 

понуда, уплати депозит на депозитни 
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рачун општине, или положи депозитну 

банкарску гаранцију, висину депозита и 

рок уплате истог, односно полагања 

гаранције, као и последице у случају 

одустанка, односно стављања акта ван 

снаге;  

10. обавезан садржај пријаве, 

односно понуде и исправе које је 

потребно доставити уз пријаву, односно 

понуду;  

11. рок за подношење пријава, 

односно понуда;  

12. место и време одржавања 

јавног надметања, односно отварања 

понуда;  

13. одредбу да подносиоци 

неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће моћи да учествују у поступку 

јавног надметања, односно да ће 

неблаговремене и непотпуне понуде 

бити одбачене;  

14. податке о лицу за контакт и 

електронској адреси преко које могу да 

се добију додатне информације у вези са 

оглашеним надметањем, односно 

прикупљањем понуда. 

 

Члан 21. 

 Ради учествовања у поступку 

јавног надметања, односно поступку 

прикупљања понуда, подносилац 

пријаве, односно понуде мора уплатити 

депозит на депозитни рачун општине, с 

тим да висина депозита не може бити 

мања од 10%, нити већа од 50% 

почетног износа цене, што Комисија се 

утврђује јавним огласом.  

 

Члан 22. 

 Рок за подношење пријава, 

односно понуда не може бити краћи од 

30 дана од дана јавног оглашавања.  

 Пријаве, односно понуде се 

достављају Комисији која спроводи 

поступак, на адресу Управе.  

 Поступак јавног надметања, 

односно отварања писмених понуда, 

спроводи Комисија.  

 Стручне и административне 

послове за комисију у поступку јавног 

оглашавања обавља Управа.  

 

Члан 23. 

 Пријава за учествовање у 

поступку јавног надметања (у даљем 

тексту: пријава), односно понуда за 

учествовање у поступку прикупљања 

понуда јавним огласом (у даљем тексту: 

понуда) се доставља у затвореној 

коверти са видљивом назнаком на коју 

локацију (катастарску парцелу) се 

односи и ко је подносилац пријаве, 

односно понуде.  

 Пријава, односно понуда 

правног лица мора да садржи назив и 

седиште и мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица и оверена 

печатом. Уз пријаву, односно понуду 

правног лица се прилаже извод из 

регистра привредних субјеката 

надлежног органа и потврда о пореском 

идентификационом броју.  

 Пријава, односно понуда 

физичког лица мора да садржи име, 

презиме, адресу и матични број и мора 

бити потписана.  

 Пријава, односно понуда 

предузетника мора да садржи пословно 

име и седиште и мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица и оверена 

печатом. Уз пријаву, односно понуду 

предузетника прилаже се извод из 

регистра надлежног органа и потврда о 

пореском идентификационом броју.  

 Уз пријаву, односно понуду се 

подноси доказ о уплати депозита, 

односно банкарска гаранција.  

 Уз пријаву, односно понуду 

мора да се достави изјава подносиоца 

пријаве, односно понуђача да прихвата 

све услове из јавног огласа.  
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 Понуда мора да садржи износ 

понуђене цене, који је исти или већи од 

почетног износа утврђеног огласом.  

 Пријава, односно понуда је 

непотпуна ако не садржи све што је 

прописано, ако нису приложене све 

исправе како је то предвиђено у овом 

члану, односно ако не садржи све 

податке предвиђене јавним огласом.  

 

Члан 24. 

 Пријаву, односно понуду не 

могу поднети председник нити било 

који члан Комисије.  

 

Члан 25. 

 Поступак надметања, односно 

отварања понуда је јаван.  

 

Члан 26. 

 Председник комисије отвара 

седницу Комисије, саопштава податке о 

грађевинском земљишту које се отуђује 

и почетни износ цене.  

 Председник Комисије констатује 

колико је пријава, односно понуда 

примљено и по редоследу приспећа 

јавно отвара и чита цео текст пријаве, 

односно понуде.   

 Председник комисије констатује 

које исправе су достављене уз пријаву, 

односно понуду.  

 Комисија утврђује ко су 

подносиоци пријаве, односно понуде, ко 

је од подносилаца пријава, односно 

понуда присутан са овлашћењем да 

учествује у поступку јавног надметања, 

односно присуствује поступку отварања 

понуда и које су пријаве, односно 

понуде неблаговремене, односно 

непотпуне.  

 Председник комисије 

учесницима јавног надметања чије су 

пријаве исправне издаје нумерисане 

картице по редоследу приспећа 

њихових пријава и утврђује листу 

учесника јавног надметања. 

 Председник комисије констатује 

да подносилац неблаговремене или 

непотпуне пријаве, односно лице које 

нема уредно овлашћење подносиоца 

благовремене и потпуне пријаве, не 

може учествовати у поступку јавног 

надметања.  

 Председник комисије констатује 

да се неблаговремене или непотпуне 

понуде одбацују.  

 Комисија утврђује који понуђач 

је понудио највиши износ цене.  

 Председник комисије објављује 

почетак јавног надметања и позива 

учеснике да дају своје понуде износа 

цене.  

 Учесник јавног надметања је 

дужан да јасно и гласно каже износ цене 

који нуди.  

 Председник комисије пита три 

пута да ли неко даје више од највишег 

претходно понуђеног износа. 

Када на трећи позив председника 

комисије нико од присутних учесника 

не понуди већи износ цене од највишег 

претходно понуђеног износа, комисија 

констатује који је највиши понуђени 

износ и име понуђача.  

 Учесник који је понудио 

највиши износ потписује изјаву са 

назнаком висине износа.  

 Председник комисије објављује 

када је јавно надметање завршено. 

Након објављивања завршетка јавног 

надметања не могу се подносити 

накнадне понуде. Записник комисије са 

одговарајућим предлогом доставља 

Скупштини у року од петнаест дана од 

дана одржавања јавног надметања.  

 Сви присутни подносиоци 

пријава, односно понуда имају право 

увида у поднете пријаве, односно 

понуде.  

 

Члан 27. 

 Уколико подносилац 

благовремене и потпуне пријаве не 
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приступи јавном надметању сматраће се 

да је одустао од пријаве.  

 Услови за спровођење поступка 

јавног надметања су испуњени и кад 

истом приступи само један учесник. 

 Услови за спровођење поступка 

прикупљања понуда јавним огласом су 

испуњени и уколико се на јавни оглас 

пријави само један учесник, у ком 

случају се грађевинско земљиште 

отуђује под условом да је учесник 

понудио најмање почетни износ цене.  

 Уколико јавно надметање, 

односно поступак прикупљања понуда 

јавним огласом не успе, поступак 

оглашавања се може поновити по 

истеку рока од најмање 15 дана од дана 

неуспелог јавног надметања, односно 

отварања понуда. 

  Уколико се на јавни оглас о 

прикупљању понуда, пријаве два или 

више учесника и понуде исти износ 

цене, комисија ће затражити да у новом 

року, од три дана, понуђачи доставе 

другу понуду о висини цене, која мора 

бити већа од претходне понуде.  

 

Члан 28. 

 Уколико учесник јавног 

надметања који је понудио највиши 

износ цене одустане пошто председник 

Комисије објави да је јавно надметање 

завршено, а пре доношења одлуке о 

отуђењу грађевинског земљишта, 

поступак јавног оглашавања се 

понавља.  

 Уколико учесник прикупљања 

понуда који је понудио највиши износ 

цене одустане пошто је комисија 

утврдила који понуђач је понудио 

највиши износ цене, а пре доношења 

Одлуке о отуђењу грађевинског 

земљишта, поступак јавног оглашавања 

се понавља.  

 Лице из ст. 1 и 2. овог члана 

нема право на повраћај уплаћеног 

депозита, а евентуално дата депозитна 

банкарска гаранција ће се наплатити.  

  

Отуђење грађевинског 

земљишта непосредном погодбом 

 

Члан 29. 

 Грађевинско земљиште се може 

отуђити непосредном погодбом у 

случају:  

1. изградње објеката за потребе 

обављања послова из надлежности 

државних органа и организација, органа 

јединица територијалне аутономије и 

локалне самоуправе, као и других 

објеката у јавној својини;  

2. исправке граница суседних 

катастарских парцела;  

3. формирања грађевинске 

парцеле у складу са одредбом закона 

којом је уређена област одређивања, 

односно утврђивања земљишта за 

редовну употребу објекта;  

4. споразумног давања земљишта 

ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације, у складу 

са прописима о експропријацији;  

5. размене грађевинског 

земљишта;  

6. у поступку враћања одузете 

имовине и обештећења у складу са 

посебним законом;  

7. међусобног располагања 

власника грађевинског земљишта у 

јавној својини  

8. деобе грађевинског земљишта 

у сусвојини или заједничкој својини 

општине и других носилаца права 

својине, односно права коришћења;  

9. реализације инвестиционог 

пројекта којим се унапређује локални 

економски развој;  

10. испуњавања уговорних 

обавеза насталих до дана ступања на 

снагу закона по основу уговора када је 

Република Србија, односно општина, 

једна од уговорних страна;  
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11. реализације пројеката за 

изградњу објеката од значаја за 

Републику Србију односно општину.  

 

Члан 30. 

 Поступак отуђења грађевинског 

земљишта непосредном погодбом 

спроводи Комисија по захтеву 

заинтересованог лица.. 

 Захтев за отуђење грађевинског 

земљишта непосредном погодбом по 

основу члана 30. став 1. тачка 2., 3. и 5. 

садржи: 

- катастарске податке о 

грађевинском земљишту које 

је предмет непосредне 

погодбе; 

- правни основ по коме се 

захтева непосредна погодба; 

- подаци о планском 

документу који се у 

конкретном случају односи 

на грађевинско земљиште 

које је предмет непосредне 

погодбе; 

- лични подаци о подносиоцу 

захтева уколико је исти 

физичко лице, односно 

основни подаци о 

подносиоцу захтева уколико 

је исто правно лице, односно 

предузетник; 

- потпис подносиоца захтева 

уколико је исти физичко 

лице, односно печат и потпис 

законског заступника или 

овлашћеног лица подносиоца 

захтева уколико је исто 

правно лице, односно 

предузетник. 

 

 Уз захтев из става 2. овог члана 

доставља се: 

- лист непокретности са 

копијом плана за катастарску 

парцелу којом је означено 

грађевинско земљиште које је 

предмет непосредне погодбе 

не старији од 30 дана од дана 

подношења захтева; 

- копију целог или дела 

планског документа који се у 

конкретном случају односи 

на грађевинско земљиште 

које је предмет непосредне 

погодбе или информацију о 

локацији; 

- примерак очитане личне 

карте поднoсиоца захтева 

уколико је исти физичко 

лице; 

- извод из регистра привредних 

субјеката надлежног органа и 

потврда о пореском 

идентификационом броју 

подносиоца захтева уколико 

је исто правно лице, односно 

предузетник; 

- оверено овлашћење, односно 

пуномоћје за заступање када 

у име подносиоца захтев 

подноси друго лице; 

- доказ о уплати таксе (износ 

таксе одређен је општинском 

одлуком којом се уређују 

локалне комуналне таксе). 

 

 Комисија по пријему захтева 

проверава да ли је исти уредан. Захтев 

се сматра неуредним ако не садржи све 

елементе из става 2. овог члана или ако 

уз захтев нису достављени сви прилози 

из става 3. овог члана. У случају да је 

захтев неуредан, комисија ће 

подносиоцу захтева дати рок од 15 дана 

да уреди свој захтев. Уколико 

подносилац захтева не уреди свој захтев 

у датом року, комисија ће поднети 

захтев одбацити закључком. 

 Комисија по пријему уредног 

захтева разматра његову основаност. 

 Уколико је захтев основан, 

комисија прибавља податак о тржишној 
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вредности грађевинског земљишта од 

органа из члана 15. став 3. ове одлуке. 

 По добијању податка о 

тржишној вредности грађевинског 

земљишта, комисија обавештава 

подносиоца захтева о условима за 

отуђење предметног грађевинског 

земљишта. 

 Обавештење комисије обавезно 

садржи износ цене отуђења земљишта, 

позив подносиоцу захтева да се у року 

од 8 дана писменим путем изјасни о 

прихватању услова за отуђење, висину 

гарантног износа са обавештењем да 

исти неће бити враћен уколико 

подносилац захтева не закључи уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта.    

   Подносилац захтева је дужан да 

у року од 8 дана од дана пријема 

обавештења о условима за отуђење 

предметног грађевинског земљишта да 

писмену изјаву да ли прихвата понуђене 

услове за отуђење грађевинског 

земљишта. Подносилац захтева уз 

изјаву о прихватању услова за отуђење 

грађевинског земљишта доставља доказ 

о уплати гарантног износа. 

 По пријему изјаве о прихватању 

услова за отуђење грађевинског 

земљишта, комисија сачињава предлог 

Одлуке о отуђењу грађевинског 

земљишта и доставља га Скупштини 

општине Баточина на усвајање. 

 У случају да се подносилац 

захтева у наведеном року не изјасни или 

изјави да не прихвата услове за отуђење 

грађевинског земљишта, сматраће се да 

је одустао од поднетог захтева.  

  

1.2.1. Отуђење грађевинског 

земљишта ради формирања 

грађевинске парцеле 

 

Члан 31. 

 Отуђење грађевинског 

земљишта власнику објекта за који је 

поднет захтев за легализацију за који је 

надлежни орган утврдио да постоји 

могућност легализације или објекта који 

је уписан у евиденцију о 

непокретностима и правима на њима у 

складу са раније важећим законима 

којима је уређивана легализација 

објеката или на основу Закона о 

озакоњењу објеката („Службени 

гласник РС“, бр. 96/2015), врши се 

непосредном погодбом, по тржишним 

условима, у складу са законом и овом 

одлуком, на основу правноснажног 

решења о утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта и формирању 

грађевинске парцеле или на основу 

правоснажног решења којим је одређено 

да је грађевинско земљиште испод 

објекта земљиште за редовну употребу, 

сходно одредбама закона којим је 

уређена област одређивања земљишта 

за редовну употребу објекта у посебним 

случајевима.  

 У случају да је основ отуђења 

грађевинског земљишта решење о 

утврђивању земљишта за редовну 

употребу објекта и формирању 

грађевинске парцеле, власнику објекта 

из става 1. овог члана се отуђује 

грађевинска парцела.  

 У случају да је основ отуђења 

грађевинског земљишта решење којим 

је одређено да је грађевинско земљиште 

испод објекта земљиште за редовну 

употребу, власнику објекта из става 1. 

овог члана се отуђује грађевинско 

земљиште испод објекта, уз обавезу 

власника објекта да у року од пет 

година од дана правоснажности решења 

о легализацији покрене поступак за 

утврђивање земљишта за редовну 

употребу објекта, у складу са законом.  

 У случају да на основу решења 

којим се одређује да је грађевинско 

земљиште испод објекта земљиште за 

редовну употребу објекта, орган 

надлежан за упис права на 

непокретностима не изврши 
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парцелацију грађевинског земљишта 

тако да земљиште испод објекта постане 

посебна катастарска парцела, лице коме 

је отуђено грађевинско земљиште испод 

објекта, у уговору о отуђењу даје 

неопозиву и безусловну сагласност 

власнику грађевинског земљишта у 

јавној својини да може спроводити 

промене на катастарској парцели у 

смислу парцелације, као и отуђивати 

грађевинско земљиште другим 

власницима објеката, односно другим 

сувласницима грађевинског земљишта, 

без обавезе да за те промене, односно 

отуђење тражи сагласност сувласника 

грађевинског земљишта коме је исто 

отуђено испод објекта.  

 Уколико је грађевинско 

земљиште већ дато у закуп испод 

објекта ради легализације објекта, 

закупац је дужан да у року од пет 

година од дана правноснажности 

решења о легализацији покрене 

поступак за утврђивање земљишта за 

редовну употребу у складу са законом, у 

ком случају стиче право да му се по 

правоснажности решења о утврђивању 

грађевинског земљишта за редовну 

употребу објекта и формирању 

грађевинске парцеле отуђи преостали 

део грађевинског земљишта, 

непосредном погодбом по тржишним 

условима, у складу са законом и овом 

одлуком.  

 

Члан 32. 

 Отуђење грађевинског 

земљишта власнику објекта који је 

уписан у евиденцију о непокретностима 

и правима на њима у складу са Законом 

о посебним условима за упис права 

својине на објектима изграђеним без 

грађевинске дозволе ("Службени 

гласник РС", бр. 25/2013 и 145/2014), 

врши се непосредном погодбом, по 

тржишним условима, у складу са 

законом и овом одлуком, на основу 

правноснажног решења о утврђивању 

земљишта за редовну употребу објекта 

и формирању грађевинске парцеле, 

сходно одредбама Закона којим је 

уређена област одређивања земљишта 

за редовну употребу објекта у посебним 

случајевима.  

 

1.2.2. Отуђење грађевинског 

земљишта ради исправке граница 

суседних катастарских парцела 

 

Члан 33. 

 Отуђење грађевинског 

земљишта ради исправке граница 

суседних катастарских парцела врши се 

у случају када је на суседној 

катастарској парцели уписано право 

својине, дугорочног закупа стеченог у 

складу са ранијим законима о 

планирању и изградњи, односно право 

коришћења лица за која ће претварање 

права коришћења у право својине бити 

уређено посебним законом.  

 

Члан 34. 

 Исправка граница суседних 

катастарских парцела врши се у складу 

са законом, а на основу елабората 

геодетских радова, под условом да 

информација о локацији за предметно 

грађевинско земљиште упућује на 

израду овог елабората.  

 

Цена и рок плаћања 

 

Члан 35. 

 Цена представља приход 

општине и уплаћује се на одговарајући 

рачун Општине.  

 Обавеза плаћања цене утврђује 

се Одлуком о отуђењу грађевинског 

земљишта.  

 Лице коме се грађевинско 

земљиште отуђује је обавезно да цену 

плати у року од 30 дана од дана 
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достављања одлуке о отуђењу 

грађевинског земљишта.  

 Депозит уплаћен на депозитни 

рачун у поступку јавног оглашавања 

представља део цене и по доношењу 

одлуке о отуђењу се преноси на 

одговарајући рачун општине.  

 Учесник јавног надметања, 

односно прикупљања понуда чија 

понуда није прихваћена као највиша 

има право повраћаја уплаћеног депозита 

у номиналном износу без права на 

камату, односно на враћање дате 

депозитне банкарске гаранције у року 

од 8 дана од дана одржавања јавног 

надметања, односно јавног отварања 

понуда. 

 

Одлука о отуђењу грађевинског 

земљишта 

 

Члан 36. 

 Oдлука о отуђењу грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: Oдлука о 

отуђењу) садржи нарочито:  

1. начин отуђења (јавно 

надметање или прикупљање понуда 

јавним огласом, односно непосредна 

погодба и разлог непосредне погодбе);  

2. податке о лицу коме се 

грађевинско земљиште отуђује;  

3. податке о грађевинском 

земљишту (катастарска парцела, 

катастарска општина, површина и по 

потреби друге ближе податке);  

4. износ цене, рок плаћања, рачун 

на који се врши плаћање и последице 

пропуштања плаћања у року, а уколико 

се грађевинско земљиште отуђује у 

поступку јавног оглашавања и износ 

уплаћеног депозита;  

5. врсту, односно намену објекта 

уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње и посебне услове 

изградње уколико се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште, односно 

елементе из члана 8. ове одлуке;  

6. рок привођења грађевинског 

земљишта намени уколико се 

грађевинско земљиште отуђује ради 

изградње;  

7. обавезу лица коме се 

грађевинско земљиште отуђује да у 

року од 30 дана од дана достављања 

одлуке о отуђењу закључи уговор о 

отуђењу и последицу пропуштања 

закључења уговора у року.  

 Одлука из става 1. овог члана се 

доставља свим учесницима у поступку 

јавног надметања, односно прикупљања 

понуда. 

 Одлука из става 1. овог члана 

коначна је у управном поступку. 

 

Уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта 

 

Члан 37. 

 Уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: уговор о 

отуђењу) се закључује са лицем коме се 

отуђује грађевинско земљиште, у року 

од 30 дана од дана достављања одлуке о 

отуђењу.  

 Уговор о отуђењу садржи 

нарочито:  

1. податке о грађевинском 

земљишту (катастарска парцела, 

катастарска општина, површина и по 

потреби друге ближе податке);  

2. износ цене;  

3. износ уплаћеног депозита 

уколико је грађевинско земљиште 

отуђено у поступку јавног оглашавања;  

4. потврду да је цена измирена у 

целости и сагласност општине да лице 

коме је грађевинско земљиште отуђено, 

у јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима, 

упише право својине на грађевинском 

земљишту;  

5. врсту, односно намену објекта 

уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње и посебне услове 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

140 

 

изградње уколико се отуђује неуређено 

грађевинско земљиште, односно 

одредбе из члана 8. ове одлуке;  

6. констатацију да је закључењем 

уговора лице коме је грађевинско 

земљиште отуђено уведено у посед 

истог;  

7. рок привођења грађевинског 

земљишта намени уколико се 

грађевинско земљиште отуђује ради 

изградње;  

8. права и обавезе у случају 

неизвршења обавеза;  

9. начин решавања спорова;  

10. услове, начин и поступак за 

раскид уговора;  

11. обавезу лица коме се отуђује 

грађевинско земљиште да са надлежним 

предузећима уговори и плати трошкове 

за инфраструктуру, ЕПС, ПТТ, 

топлификацију, гасификацију и друго;  

12. друга права и обавезе.  

 

Члан 38. 

 

 Учесник јавног надметања, 

односно учесник у поступку 

прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште отуђено 

супротно одредбама Закона, односно 

ове одлуке, те да му је на тај начин 

повређено право, може поднети 

надлежном суду тужбу за поништај 

уговора о отуђењу у року од осам дана 

од сазнања за закључење уговора, а 

најкасније у року од 30 дана од дана 

закључења уговора.  

 

Стављање ван снаге Одлуке о 

отуђењу 

 

Члан 39. 

 Скупштина општине доноси 

решење о стављању ван снаге Одлуке о 

отуђењу у случају да лице коме је 

одлуком отуђено грађевинско 

земљиште:  

1. не плати цену у року 

утврђеном одлуком о отуђењу;  

2. одустане од отуђења после 

извршеног плаћања цене, а пре 

закључења уговора о отуђењу;  

3. после извршеног плаћања цене 

не приступи закључењу уговора о 

отуђењу у року од 30 дана од дана 

достављања одлуке о отуђењу.  

 У случају из става 1. тачка 1. 

овог члана, предлог за доношење 

Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 

отуђењу, подноси Управа, одмах по 

протеку рока за плаћање цене.  

 У случају из става 1. тач. 2. и 3, 

овог члана, предлог за доношења 

Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 

отуђењу, подноси Управа, односно лице 

коме је одлуком отуђено грађевинско 

земљиште.  

 Лице из става 1. тачка 1. овог 

члана нема право на повраћај уплаћеног 

депозита по јавном огласу о јавном 

надметању, односно прикупљању 

понуда, а евентуално дата депозитна 

банкарска гаранција ће се наплатити.  

 Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог 

члана има право на повраћај уплаћеног 

износа на име цене, у номиналном 

износу, умањеног за износ депозита, без 

камате.  

 

Члан 40. 

 

 Скупштина  доноси одлуку о 

стављању ван снаге одлуке о отуђењу 

грађевинског земљишта и у случају да у 

парничном поступку покренутом од 

стране учесника јавног надметања, 

односно учесника у поступку 

прикупљања понуда, буде правоснажно 

поништен уговор о отуђењу.  

 

Раскид уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта 

 

Члан 41. 
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 Уговор о отуђењу се може 

раскинути у случају да лице коме је 

грађевинско земљиште отуђено 

одустане од изградње на грађевинском 

земљишту које му је отуђено, као и 

уколико не извршава друге обавезе из 

уговора о отуђењу.  

 У случају из става 1. овог члана, 

предлог за раскид уговора о отуђењу 

подноси лице коме је грађевинско 

земљиште отуђено односно Председник 

или Управа.  

 

Члан 42. 

 По предлогу за раскид уговора о 

отуђењу, Скупштина доноси одлуку  

којом се ставља ван снаге одлука о 

отуђењу и којим се овлашћује 

председник општине да са лицем коме 

је отуђено грађевинско земљиште 

закључи споразумни раскид уговора о 

отуђењу.  

 На основу одлуке из става 1. 

овог члана Председник општине, у име 

и за рачун општине, и лице коме је 

грађевинско земљиште отуђено 

закључују споразумни раскид уговора о 

отуђењу, у року од 30 дана од дана 

достављања одлуке из става 1. овог 

члана, лицу коме је грађевинско 

земљиште отуђено.  

 У случају да не буде закључен 

споразумни раскид уговора о отуђењу, у 

року из претходног става, општина има 

обавезу да једнострано раскине уговор о 

отуђењу, у складу са законом којим се 

регулишу облигациони односи.  

 Потписи уговорача на уговору о 

раскиду уговора о отуђењу, оверавају се 

пред надлежним органом, а трошкови 

овере падају на терет лица са којим се 

раскида уговор.  

 

 

Члан 43. 

 Лице са којим је раскинут 

уговор о отуђењу има обавезу да, о свом 

трошку, изврши брисање права својине 

у јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима и 

врати грађевинско земљиште у 

првобитно стање, као и да општини 

надокнади евентуално насталу штету.  

 Лице са којим је раскинут 

уговор о отуђењу, по достављању 

доказа да је испунио обавезе из става 1 

овог члана стиче право на повраћај 

уплаћеног износа на име цене, у 

номиналном износу, умањеног за износ 

депозита, без камате.  

 

IV ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

 

Члан 44. 

 Грађевинско земљиште се може 

дати у закуп ради:  

1. изградње објеката за који се 

издаје привремена грађевинска дозвола 

у складу са законом;  

2. реализације пројеката од 

значаја за Републику Србију односно 

општини;  

3. међусобног располагања 

власника грађевинског земљишта у 

јавној својини;  

4. давања концесије или 

поверавања комуналне делатности у 

складу са посебним законом и  

5. остваривања јавно-приватног 

партнерства.  

 

 

Давање грађевинског земљишта 

у закуп ради изградње објекта 

за који се издаје привремена 

грађевинска дозвола 

 

Члан 45. 

 Грађевинско земљиште се даје у 

закуп ради изградње објеката за које је 

законом предвиђено издавање 

привремене грађевинске дозволе, на 

одређено време, на рок на који се 
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доноси привремена грађевинска дозвола 

(зависно од врсте објекта, односно 

радова), који се може продужити за 

онолико времена за колико је орган 

надлежан за издавање привремене 

грађевинске дозволе продужио решење 

о привременој грађевинској дозволи, а 

укупно најдуже до пет година.  

 У случају из става 1. овог члана, 

грађевинско земљиште се даје у закуп 

непосредном погодбом по тржишним 

условима, а тржишну вредност 

закупнине (у даљем тексту: закупнина) 

по 1 м2 грађевинског земљишта које се 

даје у закуп, на месечном нивоу, 

процењује овлашћени судски вештак 

економске струке.  

 Уз захтев за давање 

грађевинског земљишта у закуп који се 

подноси Комисији доставља се налаз 

вештака из става 2. овог члана и налог 

за достављање уговора о закупу 

грађевинског земљишта издат од стране 

органа надлежног за издавање 

привремене грађевинске дозволе, који 

мора да садржи опис објекта који се 

гради, површину грађевинског 

земљишта коју је потребно дати у закуп 

и рок на који ће се издати привремена 

грађевинска дозвола.  

 Комисија обавештава 

подносиоца захтева о месечном износу 

закупнине, року плаћања, максималном 

броју рата, начину усклађивања рата и 

средствима обезбеђења плаћања, о 

могућности да укупан износ закупнине 

плати једнократно, као и року за 

једнократну уплату.  

 Подносилац захтева је дужан да 

се у року од осам дана од дана пријема 

обавештења из става 4. овог члана, 

писмено изјасни о начину плаћања 

закупнине и да достави средства 

обезбеђења уколико се определи да 

плаћање врши на рате.    

 У случају да се подносилац 

захтева у наведеном року не изјасни или 

изјави да не прихвата закупнину или не 

достави средства обезбеђења (уколико 

се плаћање врши на рате), сматраће се 

да је одустао од захтева.  

 Закупнина представља приход 

општине и уплаћује се на одговарајући 

рачун општине. 

 

   

Одлука о  закупу грађевинског 

земљишта 

 

Члан 46. 

 Одлука о давању у закуп 

грађевинског земљишта садржи 

нарочито:  

1. податке о лицу коме се 

грађевинско земљиште даје у закуп;  

2. податке о катастарској 

парцели;  

3. податке о врсти, односно 

намени објекта;  

4. висину, рок и начин плаћања 

закупнине (једнократно или на рате, са 

констатацијом да ће се уколико се 

уговори плаћање на рате износ рате 

усклађивати са индексом потрошачких 

цена у Републици Србији, према 

објављеним подацима надлежне 

организације за послове вођења 

статистике), рачун на који се врши 

уплата, средство обезбеђења уколико се 

плаћање врши на рате и последице 

пропуштања плаћања у року;  

5. рок трајања закупа;  

6. рок привођења земљишта 

намени, односно рок изградње 

привременог објекта;  

7. обавезу лица коме се 

грађевинско земљиште даје у закуп да, у 

року од 30 дана од дана достављања 

решења о давању грађевинског 

земљишта у закуп, закључи уговор о 

закупу.  

 

Уговор о закупу грађевинског 

земљишта 
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Члан 47. 

 Уговор о закупу грађевинског 

земљишта садржи нарочито:  

1. податке о катастарској 

парцели;  

2. опис и ближе податке о врсти, 

односно намени објекта који ће се 

градити;  

3. висину закупнине, рок и начин 

плаћања закупнине, с тим да уколико се 

уговара плаћање закупнине на више 

рата уговор садржи начин усклађивања 

висине закупа са индексом раста 

потрошачких цена у Републици Србији, 

према објављеним подацима надлежне 

организације за вођење статистике;  

4. средство обезбеђења уколико 

се плаћање врши на рате;  

5. рок трајања закупа;  

6. рок у коме грађевинско 

земљиште мора да се приведе намени, 

односно рок изградње привременог 

објекта;  

7. права и обавезе у случају 

неизвршења обавезе;  

8. обавезу закупца да са 

надлежним предузећима уговори и 

плати трошкове за инфраструктуру, 

ЕПС, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и друго;  

9. начин решавања спорова;  

10. поступак и услове за измену 

или раскид уговора;  

11. друга права и обавезе.  

 

Давање грађевинског земљишта 

у закуп у другим случајевима 

 

Члан 48. 

 У случају давања концесије или 

поверавања комуналне делатности у 

складу са посебним законима, 

грађевинско земљиште се може дати у 

закуп на временски период предвиђен 

уговором о концесији, односно на 

временски период на који је поверено 

обављање комуналне делатности.  

 Ради остваривања јавно-

приватног партнерства, неизграђено 

грађевинско земљиште у јавној својини 

може се дати у закуп приватном 

партнеру на рок на који је закључен 

јавни уговор у складу са законом којим 

се уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије, односно уносити као 

оснивачки улог у привредна друштва, а 

власник грађевинског земљишта у 

јавној својини може са физичким или 

правним лицем закључити и уговор о 

заједничкој изградњи једног или више 

објеката.  

 Грађевинско земљиште се може 

дати у закуп по закупнини која је мања 

од тржишне или без накнаде када се 

ради о реализацији пројеката за 

изградњу објеката од значаја за 

Републику Србију, односно општину, 

као и када се ради о међусобном 

располагању између власника 

грађевинског земљишта у јавној 

својини.  

 Давање у закуп грађевинског 

земљишта из ст. 1, 2 и 3. овог члана 

врши се на начин и под условима 

прописаним подзаконским актом Владе 

Републике Србије. 

 

Члан 49. 

 Учесник јавног надметања, 

односно учесник у поступку 

прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште дато у закуп 

супротно одредбама закона, 

подзаконског акта Владе Републике 

Србије, односно ове одлуке, те да му је 

на тај начин повређено право, може 

поднети надлежном суду тужбу за 

поништај уговора о закупу у року од 

осам дана од сазнања за закључење 

уговора, а најкасније у року од 30 дана 

од дана закључења уговора.  
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Стављање ван снаге Одлуке о 

давању у закуп грађевинског 

земљишта 

 

Члан 50. 

 Скупштина доноси Одлуку о 

стављању ван снаге решења о давању у 

закуп у случају да лице коме је 

решењем дато у закуп грађевинско 

земљиште:  

1. не плати укупну закупнину у 

року утврђеном у одлуци о давању у 

закуп  или не плати прву рату у року 

утврђеном решењем о закупу (уколико 

је као начин плаћања закупнине 

утврђено плаћање на рате);  

2. после извршеног плаћања 

укупне закупнине, односно прве рате 

закупнине, не приступи закључењу 

уговора о закупу у року од 30 дана од 

дана достављања решења о закупу.  

 Уколико је грађевинско 

земљиште дато у закуп у поступку 

јавног оглашавања  лице из става 1. 

тачка 1. овог члана нема право на 

повраћај уплаћеног депозита по јавном 

огласу о јавном надметању, односно 

прикупљању понуда, а евентуално дата 

депозитна банкарска гаранција ће се 

наплатити.  

 Лице из става 1. тач. 1. и 2. овог 

члана има право на повраћај уплаћеног 

износа на име закупнине, у номиналном 

износу, умањеног за износ депозита, без 

камате, уколико је грађевинско 

земљиште дато у закуп у поступку 

јавног оглашавања. 

 

Члан 51. 

 Скупштина општине доноси 

решење о стављању ван снаге решења о 

давању у закуп грађевинског земљишта  

у случају да у парничном поступку 

покренутом од стране учесника јавног 

надметања, односно учесника у 

поступку прикупљања понуда, буде 

правоснажно поништен уговор о закупу.  

 

Измена уговора о закупу 

грађевинског земљишта 

 

Члан 52. 

 Ако се промени власник објекта, 

односно посебног физичког дела објекта 

који је изграђен или се гради на 

грађевинском земљишту у јавној 

својини, које се користи по основу 

уговора о закупу закљученом у складу 

са ранијим законима о планирању и 

изградњи, закуподавац ће, на захтев 

закупца, изменити уговор о закупу тако 

што ће на место, односно поред 

дотадашњег закупца ступити нови 

власник објекта, односно дела објекта.  

 Уз захтев за измену уговора о 

закупу доставља се уговор о куповини 

објекта или куповини објекта у 

изградњи, односно други правни основ 

којим се стиче право својине на објекту 

или објекту у изградњи, који је оверен у 

складу са законом, односно 

правноснажно решење о наслеђивању, 

са потврдом пореске управе о измирењу 

пореза по том правном основу или са 

потврдом пореске управе о ослобађању 

од пореске обавезе, и изјава новог 

власника објекта, односно дела објекта 

да прихвата све обавезе дотадашњег 

закупца из уговора о закупу.  

 Ако се промени власник 

катастарске парцеле коме је у поступку 

исправке граница суседних 

катастарских парцела дато у закуп 

грађевинско земљиште у јавној својини, 

на захтев новог власника може се 

изменити уговор о закупу тако што ће 

на место дотадашњег закупца, ступити 

нови власник катастарске парцеле.  

 Уз захтев за измену уговора о 

закупу из става 3. овог члана доставља 

се доказ о праву својине на катастарској 

парцели, основ стицања са потврдом 
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пореске управе о измирењу пореза по 

основу стицања права својине или са 

потврдом пореске управе о ослобођењу 

од пореске обавезе и изјава власника да 

прихвата све обавезе дотадашњег 

закупца из уговора о закупу.  

 По захтеву из става 1. и 3. овог 

члана, закуподавац закључује са новим 

власником, уговор о закупу, односно 

уговор о измени уговора о закупу, који 

по потписивању представља основ за 

промену уписа закупца у јавној књизи о 

евиденцији непокретности и правима на 

њима.  

 Права и обавезе за новог закупца 

настају даном уписа права закупа у 

јавној књизи о непокретностима и 

правима на њима.  

 По упису права својине на 

објекту који је изграђен или за који је 

накнадно издата грађевинска и 

употребна дозвола у поступку 

легализације на грађевинском 

земљишту које се користи по основу 

уговора о закупу закљученог у складу са 

законом, на захтев закупца, закуподавац 

и закупац закључују уговор о раскиду 

уговора о закупу и евентуално други 

уговор у складу са важећим прописима, 

којим ће регулисати начин и услове 

измирења, односно испуњења 

уговорних обавеза из уговора о закупу 

(начин преношења преосталог дуга, 

ослобађање од плаћања уговорене 

закупнине ако је плаћена тржишна 

вредност грађевинског земљишта, 

давање сагласности за претварање права 

закупа у право својине без накнаде и 

сл.). 

 

Претварање права закупа у 

право својине 

 

Члан 53. 

 Право закупа на изграђеном, 

односно неизграђеном грађевинском 

земљишту које је стечено уговором о 

закупу, закљученом у складу са ранијим 

законима о планирању и изградњи, 

претвара се у право својине под 

условима и на начин прописан законом, 

по измирењу укупне закупнине, о чему 

Управа издаје потврду.  

 

Члан 53. 

 Закупци који су добили 

грађевинско земљиште у закуп 

непосредном погодбом, у складу са 

ранијим законима о планирању и 

изградњи, у поступку накнадног 

прибављања одобрења за изградњу и 

употребне дозволе (легализација) за 

индивидуалне стамбене објекте и који 

уговором о закупу нису имали обавезу 

плаћања закупнине, у складу са раније 

важећим прописима, односно њихови 

правни следбеници, имају право на 

конверзију права закупа у право својине 

под условом да плате тржишну 

вредност грађевинског земљишта, на 

начин и под условима који су 

прописани овом одлуком.  

 У случају из става 1. овог члана, 

Скупштина општине доноси решење о 

измени решења о закупу тако да се 

закупцу грађевинско земљиште отуђује 

и по исплати тржишне цене која ја 

утврђена решењем о измени решења о 

закупу и плаћању исте, закључује се 

уговор о отуђењу.  

 Уколико закупци из става 1 овог 

члана врше промену намене постојећег 

објекта, односно уколико доградњом, 

надградњом, реконструкцијом или 

изградњом мењају намену или 

претварају индивидуални стамбени 

објекат у стамбени објекат са више 

станова, односно у објекат друге 

намене, дужни су да плате тржишну 

вредност грађевинског земљишта, у ком 

случају се поступа у складу са ставом 2. 

овог члана.  

 

Члан 54. 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

146 

 

 Закупци грађевинског земљишта 

којима је грађевинско земљиште дато у 

закуп на рок краћи од 50 година, у 

складу са ранијим законима о 

планирању и изградњи, односно њихови 

правни следбеници, имају право на 

конверзију права закупа у право својине 

под условом да плате разлику између 

тржишне вредности грађевинског 

земљишта и уплаћене укупне закупнине 

у номиналном износу, на начин и под 

условима који су прописани овом 

одлуком.  

 Закупци из става 1. овог члана 

имају право на конверзију права закупа 

под условом да су измирили све доспеле 

обавезе на име закупнине.  

 У случају из става 1. овог члана, 

Скупштина општине доноси решење о 

измени решења о закупу тако да се 

закупцу грађевинско земљиште отуђује 

и по исплати разлике између тржишне 

цене и исплаћене закупнине, која ја 

утврђена решењем о измени решења о 

закупу и плаћању исте, закључује се 

уговор о отуђењу.  

 У случају да је износ уплаћене 

закупнине у номиналном износу већи од 

тржишне вредности грађевинског 

земљишта, закуподавац нема обавезу 

враћања више уплаћених средстава.  

 

Раскид уговора о закупу 

 

Члан 55. 

 Уговор о закупу се раскида пре 

истека уговореног рока:  

1. ако закупац одустане од 

изградње на грађевинском земљишту 

које му је дато у закуп;  

2. ако закупац не плати 

закупнину у висини од шест доспелих 

месечних рата;  

3. ако закупац не користи дато 

грађевинско земљиште за потребе 

изградње већ за друге намене,  

4. ако закупац не приведе 

грађевинско земљиште намени у 

уговореном року, односно не изгради 

привремени објекат у уговореном року 

и  

5. у другим случајевима у складу 

са законом.  

 

Члан 56. 

 На раскид уговора о закупу 

сходно се примењују одредбе ове 

одлуке које се односе на раскид уговора 

о отуђењу.  

 

Члан 57. 

 Лице са којим је раскинут 

уговор о закупу, има обавезу да, о свом 

трошку, изврши брисање права закупа у 

јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима и 

врати грађевинско земљиште у 

првобитно стање, као и да општини 

надокнади евентуално насталу штету.  

 Закупац са којим је раскинут 

уговор о закупу, по достављању доказа 

да је испунио обавезе из става 1. овог 

члана има право на повраћај уплаћеног 

износа на име закупнине, у номиналном 

износу, уколико је закупнина плаћена 

једнократно, умањеном за депозит 

(уколико је грађевинско земљиште дато 

у закуп у поступку јавног оглашавања) 

и сразмерни део износа закупнине за 

период држања грађевинског земљишта 

у закупу.  

 

V МЕЂУСОБНО 

РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 58. 

 Међусобно располагање 

власника грађевинског земљишта у 

јавној својини је пренос права јавне 

својине на грађевинском земљишту 

између носилаца права јавне својине.  
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 Под међусобним располагањем 

из става 1. овог члана, подразумева се и 

давање грађевинског земљишта у закуп 

и размена.  

 Међусобно располагање између 

носилаца права јавне својине на 

грађевинском земљишту врши се 

непосредном погодбом, по тржишним 

условима, с тим да се грађевинско 

земљиште може отуђити или дати у 

закуп без накнаде, односно по цени, 

односно закупнини која је мања од 

тржишне у складу са законом, 

подзаконским актом Владе Републике 

Србије и овом одлуком.  

 У случају да се међусобно 

располагање између носилаца права 

јавне својине на грађевинском 

земљишту врши по тржишним 

условима, тржишну вредност 

грађевинског земљишта утврђује 

Републички орган надлежан за процену 

тржишне вредности.  

 

VI УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ 

 

Члан 59. 

 Неизграђено грађевинско 

земљиште се може уносити као 

оснивачки улог у јавно предузеће и 

друштво капитала.  

 Уношење грађевинског 

земљишта из става 1. овог члана, врши 

се на начин и у поступку који су 

прописани Статутом, посебним 

законима којима је уређена област 

привредних друштава и јавних 

предузећа и оснивачким актом јавног 

предузећа, односно друштва капитала 

уколико се ради о улагању у капитал 

већ основаних правних лица.  

 

VII УСТАНОВЉАВАЊЕ 

ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ 

 

Члан 60. 

 Решење о установљавању права 

стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини општине, 

као послужном добру, Скупштина 

општине може  донети када је према 

прописима којима се уређује изградња, 

односно другим прописима, уговор о 

установљавању права службености 

предвиђен као имовинско-правни основ.  

 Решење о установљавању права 

стварне службености из става 1. овог 

члана, може се донети и у другим 

случајевима када је то, с обзиром на 

околности, неопходно.  

 Уз захтев за доношење решења 

из става 1. овог члана, подносилац 

захтева прилаже налог за достављање 

уговора о установљавању права 

службености, издат од органа 

надлежног за издавање грађевинске 

дозволе, односно решења о одобрењу за 

извођење радова.  

 Уз захтев за доношење решења 

из става 2. овог члана, подносилац 

захтева прилаже налаз вештака 

одговарајуће струке из кога следи 

неопходност конституисања права 

службености.  

 За установљено право стварне 

службености се плаћа накнада, према 

процени пореског односно другог 

органа управе надлежног за послове 

процене тржишне вредности 

непокретности, а обавеза плаћања 

накнаде се утврђује решењем из става 1. 

овог члана и иста се плаћа у року од 15 

дана од дана достављања решења.  

 У року од 30 дана од дана 

достављања решења из става 1. овог 

члана, општина и стицалац права 

службености закључују уговор о 

установљавању права стварне 

службености, под условом да је 

извршено плаћање накнаде у року.  

 Уколико стицалац права 

службености не изврши плаћање 

накнаде у року из става 5. овог члана, 
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као и уколико не приступи закључењу 

уговора у року из става 6. овог члана, 

решење из става 1. овог члана се ставља 

ван снаге, а уплаћена накнада се враћа.  

 

VIII ПРИБАВЉАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

 

Члан 61. 

 Грађевинско земљиште се 

прибавља у јавну својину општине у 

складу са одредбама закона којим је 

уређена јавна својина које се односе на 

прибављање других непокретности у 

јавну својину.  

 Прибављање грађевинског 

земљишта у јавну својину општине 

Баточина спроводи се у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених 

понуда, а изузетно непосредном 

погодбом, под условима утврђеним 

законом и овом одлуком.  

 Највиша купопродајна цена 

грађевинског земљишта које се 

прибавља у јавну својину општине је 

тржишна вредност предметне 

непокретности. Тржишну вредност 

грађевинског земљишта утврђује 

републички порески односно други 

орган Управе надлежан за послове 

процене тржишне вредности 

непокретности.  

 Грађевинско земљиште се може 

прибавити у јавну својину општине 

непосредном погодбом, али не изнад 

процењене тржишне вредности 

непокретности, ако у конкретном 

случају то представља једино могуће 

решење, под којим се подразумева:  

1. случај када грађевинско 

земљиште које се прибавља у јавну 

својину по својим карактеристикама 

једино одговара потребама општине, 

односно правних лица чији је оснивач 

општина, с тим да решење којим се 

прибавља грађевинско земљиште 

садржи образложење разлога 

оправданости и целисходности 

прибављања и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно 

прикупљањем понуда;  

2. случај када се ради о 

међусобном располагању између 

носилаца права јавне својине.  

 Грађевинско земљиште се може 

прибавити у јавну својину општине и 

бестеретним правним послом (поклон 

или једнострана изјава воље).  

 

Члан 62. 

 Прибављање неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавну својину 

општине за потребе уређења површина 

јавне намене, може се, осим у поступку 

прописаном законом којим се уређује 

експропријација, спровести и 

споразумом са власником грађевинског 

земљишта, непосредном погодбом, по 

тржишним условима.  

 Изузетно од члана 11. ове 

одлуке, неизграђено грађевинско 

земљиште чије је прибављање 

предвиђено Програмом уређивања 

грађевинског земљишта, у име у за 

рачун града, прибавља Управа, по 

тржишним условима, у складу са 

законом и овом одлуком.  

 У случају из става 2. овог члана, 

Управа закључује уговор о прибављању 

неизграђеног грађевинског земљишта 

ради реализације Програма уређивања 

грађевинског земљишта.  

 Купопродајну цену из уговора о 

прибављању грађевинског земљишта у 

складу са овим чланом, исплаћује 

Општина у складу са финансијским 

планом као саставним делом Програма 

за уређивање грађевинског земљишта.  

 

IX РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
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Члан 63. 

 Размена грађевинског земљишта 

у јавној, задружној и приватној својини, 

врши се непосредном погодбом, по 

тржишним условима, у складу са 

законом, подзаконским актом Владе 

Републике Србије и овом одлуком.  

 Предмет размене може бити 

изграђено и неизграђено грађевинско 

земљиште.  

 Под разменом грађевинског 

земљишта подразумева се отуђење 

грађевинског земљишта из јавне 

својине, као и прибављање грађевинског 

земљишта у јавну својину општине, па 

се одредбе ове одлуке које се односе на 

поступак отуђења грађевинског 

земљишта, односно прибављања 

грађевинског земљишта у јавну својину 

општине, сходно примењују и на 

поступак размене изграђеног и 

неизграђеног грађевинског земљишта.  

 Тржишну вредност грађевинског 

земљишта које се размењује утврђује 

републички порески односно други 

орган управе надлежан за послове 

процене тржишне вредности 

непокретности,  

 

X ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 64. 

 Деоба грађевинског земљишта у 

сусвојини општине Баточина и других 

носилаца права својине врши се сходно 

одредбама закона којим се уређују 

основе својинско-правних односа и ове 

одлуке, непосредном погодбом, по 

тржишним условима.  

Деоба се врши у циљу 

развргнућа сувласничке заједнице.  

 Деоба из става 1. овог члана, 

спроводи се и у случају да је на 

грађевинском земљишту уписана јавна 

својина општине и право коришћења 

лица за које ће право и услови за 

претварање права коришћења у право 

својине бити уређено посебним 

законом, у ком случају се врши 

развргнуће сувласничке, односно 

сукорисничке заједнице.  

 Деоба из става 1. овог члана, 

спроводи се и у случају да је на 

грађевинском земљишту уписана јавна 

својина општине и право дугорочног 

закупа које је стечено на основу ранијих 

закона о планирању и изградњи.  

 Предмет деобе може бити 

изграђено и неизграђено грађевинско 

земљиште.  

 Тржишну вредност грађевинског 

земљишта које је предмет деобе 

утврђује републички порески односно 

други орган Управе надлежан за 

послове процене тржишне вредности 

непокретности. 

 

Члан 65. 

 Ради развргнућа сувласничке 

или сукорисничке заједнице, односно 

деобе грађевинског земљишта на коме 

је уписано право дугорочног закупа, 

Управа прибавља мишљење и 

информацију о могућностима и 

ограничењима градње на грађевинском 

земљишта које је предмет деобе, а по 

потреби и извештај о могућностима 

парцелације, односно препарцелације.  

 Уколико је ради доношења 

решења о деоби грађевинског земљишта 

потребна израда пројекта парцелације, 

односно препарцелације, подносилац 

захтева обезбеђује израду пројекта, у 

складу са извештајем из става 1. овог 

члана и сноси трошкове израде.  

 У случају да је грађевинско 

земљиште које је предмет деобе, или 

део тог земљишта, више катастарских 

парцела, од којих су неке постојеће или 

планиране јавне површине, критеријум 

који је опредељујући приликом процене 

оправданости и целисходности деобе је 

стицање права искључиве својине 
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општине на грађевинском земљишту 

јавне намене.  

 У случају да је предмет деобе 

грађевинско земљиште на више 

катастарских парцела, од којих су неке 

изграђене, а неке неизграђене, 

критеријум који је опредељујући 

приликом процене оправданости и 

целисходности деобе је стицање права 

искључиве својине општине на 

неизграђеном грађевинском земљишту.  

 

 

Члан 66. 

 Грађевинско земљиште у јавној 

својини се може отуђити другом 

сувласнику, непосредном погодбом, по 

тржишним условима, у складу са 

одредбама ове одлуке којима је уређено 

отуђење грађевинског земљишта у 

случају:  

1. да постоји сувласништво на 

катастарској парцели за коју нема 

урбанистичких услова за формирање 

две или више грађевинских парцела;  

2. да идеални део грађевинског 

земљишта у јавној својини прерачунат у 

реални део не испуњава услов за 

формирање посебне грађевинске 

парцеле;  

3. да се грађевинска парцела 

састоји од више катастарских парцела 

од којих су неке у јавној, а неке у 

приватној својини, с тим да грађевинско 

земљиште у јавној својини не испуњава 

услов за посебну грађевинску парцелу, а 

нису испуњени други услови за отуђење 

непосредном погодбом у поступку 

исправке границе суседних 

катастарских парцела.  

 У случајевима из става 1. тачка 

1. и 2., овог члана, идеални део 

грађевинског земљишта у јавној 

својини, може се отуђити и јавним 

оглашавањем ради изградње, под 

условом да је катастарска парцела 

неизграђено грађевинско земљиште које 

испуњава услове грађевинске парцеле и 

које је намењено за изградњу, и под 

условом да такав захтев поднесе други 

сувласник, у ком случају се примењују 

одредбе ове одлуке којима је уређено 

отуђење грађевинског земљишта јавним 

оглашавањем.  

 У случају из става 1. тачка 3. 

овог члана, катастарске парцеле у јавној 

својини које чине део грађевинске 

парцеле могу се отуђити јавним 

оглашавањем ради изградње у складу са 

одредбама ове одлуке којима је уређено 

отуђење грађевинског земљишта јавним 

оглашавањем, под условом да такав 

захтев поднесу власници преосталих 

катастарских парцела које чине 

грађевинску парцелу.  

 У случају из става 2. и 3. овог 

члана, други сувласник, односно 

власници катастарских парцела које 

чине део грађевинске парцеле, дају 

сагласност Општини да спроведе 

поступак отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини, путем јавног 

оглашавања, донесе решење и закључи 

уговор о отуђењу.  

 

XI СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ВАН 

СНАГЕ 

 

Члан 67. 

 Уколико се утврди да је у 

поступку располагања грађевинским 

земљиштем, услед непотпуног или 

погрешно утврђеног чињеничног стања, 

односно услед погрешне примене 

материјалног права, грађевинским 

земљиштем располагано супротно 

закону, односно одлуци, скупштина 

општине ће донети решење којим ће 

изменити, односно ставити ван снаге 

решење о располагању, у ком случају се 

примењују одредбе ове одлуке које се 

односе на раскид уговора, с тим да 

последица решења о измени може бити 

и закључење анекса уговора.  
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 Скупштина ће донети решење 

као у ставу 1. овог члана, и у другим 

случајевима када је то потребно ради 

усаглашавања са новим чињеничним 

стањем.  

 

Члан 68. 

 Скупштина може донети решење 

којим се у целини или делимично 

ставља ван снаге решење, односно 

други акт о додели земљишта на 

коришћење ради изградње, у складу са 

раније важећим законима којима је било 

уређено грађевинско земљиште до 13. 

маја 2003. године, у случају да такав 

захтев поднесе Управа, лице коме је 

земљиште додељено, односно његов 

правни следбеник, као и у случају да то 

лице није уписано као корисник у јавној 

евиденцији о непокретностима и 

правима на њима.  

Захтев за доношење решења из 

става 1. овог члана подноси Управа, 

односно лице коме је земљиште 

додељено, односно његов правни 

следбеник.  

 У случају из става 1. овог члана, 

лице може остварити право на раскид 

уговора и повраћај уплаћених средстава 

у складу са општим актом општине 

важећим у време потписивања уговора о 

раскиду.  

 

XII САГЛАСНОСТИ 

 

Члан 69. 

 Скупштина  доноси решење 

којим власнику објекта изграђеног без 

грађевинске дозволе, даје сагласност за 

легализацију објекта, када је таква 

сагласност услов прибављања 

грађевинске дозволе у поступку 

легализације, односно озакоњења.  

 Скупштина доноси решење 

којим власнику објекта изграђеног без 

грађевинске дозволе, даје сагласност за 

упис права својине на објекту у складу 

са законом којим је уређен упис права 

својине на објектима изграђеним без 

грађевинске дозволе, када је таква 

сагласност услов за упис права својине 

на објекту у јавној евиденцији о 

непокретностима и правима на њима.  

 У случају из става 1. овог члана, 

подносилац уз захтев прилаже налог за 

достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за послове 

легализације објеката.  

 У случају из става 2. овог члана, 

подносилац уз захтев прилаже налог за 

достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за упис права на 

непокретностима.  

 У случају из става 1. и 2. овог 

члана, уколико је услов за легализацију 

односно упис права својине на 

објектима изграђеним без грађевинске 

дозволе, сагласност и других лица, 

подносилац захтева прилаже доказ да су 

друге сагласности дате.  

 Приликом процене испуњености 

услова, односно целисходности и 

оправданости давања сагласности из 

става 1. и 2. овог члана, Управа посебно 

цени да ли ће услед легализације 

објекта, односно уписа права својине на 

бесправном објекту, бити онемогућено 

или отежано привођење грађевинског 

земљишта намени у складу са планским 

документом, односно реализација 

плана, као и да ли се услед легализације 

објекта, односно уписа права својине на 

бесправном објекту, у знатној мери 

угрожава право јавне својине општине 

на грађевинском земљишту на коме је 

изграђен бесправни објекат, у ком 

случају неће предложити доношење 

решења из став 1. и 2. овог члана.  

 Закључак Управе којим се 

констатује да нису испуњени услови за 

давање сагласности из става 1. односно 

става 2. овог члана, мора бити посебно 

образложен.  
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Члан 70. 

 Скупштина доноси решење 

којим даје сагласност за изградњу 

другом сувласнику, сукориснику, 

односно заједничару на грађевинском 

земљишту у сусвојини, односно 

заједничкој својини општине и другог 

лица, када је таква сагласност услов 

прибављања решења о одобрења за 

извођење радова, односно грађевинске 

дозволе.  

 У случају из става 1. овог члана, 

подносилац уз захтев прилаже налог за 

достављање сагласности издат од стране 

органа надлежног за послове издавања 

решења о одобрењу за извођење радова, 

односно грађевинске дозволе, као и 

доказ да је дата сагласност и других 

сувласника, односно заједничара на 

катастарској парцели.  

 

XIII ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 71. 

 Површине јавне намене, у складу 

са одређеним планским актом, могу се 

дати на привремено коришћење у 

складу са чл. 146. Закона о планирању и 

изградњи и Одлуком о постављању 

монтажних објеката привременог 

карактера  на  површинама јавне 

намене. 

Члан 72. 

Висина месечне закупнине за 

монтажне објекте. одређује се према 

метру квадратном површине у 

зависности од  зоне где се парцела 

налази од делатности апрема следећој 

табели: 

 

Делатност          I  II                    III                 IV 

_____________________________________________________________________ 

1. Адвокатске и консултанске, 

услуге, и финан. и посл. услуге       600дин.            260             185             150 

_____________________________________________________________________ 

2. Трговина, грађев.саобраћај,             300дин.              185            110               75 

туризам, и  забавне радње 

_____________________________________________________________________ 

3. Личне услуге              220 дин.          160               90         50 

_____________________________________________________________________ 

4. Гараже и остало                                75 дин.            55     35               25 

_____________________________________________________________________ 

 

 

   

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 73. 

 Захтеви за располагање 

грађевинским земљиштем у јавној 

својини општине, односно прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину 

општине, као и други захтеви који су 

поднети до дана ступања на снагу ове 

одлуке, окончаће се по општем акту 

који је важио у време подношења 

захтева, осим захтева за давање 

грађевинског земљишта у закуп 

непосредном погодбом и захтева за 

промену уговора о закупу који ће се 

решавати у складу са овом одлуком 

уколико су ти захтеви поднети после 

ступања на снагу Закона о изменама и 

допунама Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", број 

132/2014).  

 Изузетно од става 1. овог члана, 

захтеви из става 1. овог члана ће се 
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решавати у складу са овом одлуком 

уколико се подносилац захтева тако 

изјасни.  

 

Члан 74. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престајe да важи Одлука о грађевинском 

земљишту („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 7/09,3/10, 

7/11,9/15 i 13/17). 

 

Члан 75. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина“) 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1051/17-01 од  20.10.2017. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      Бранислав Павловић 

 

Образложење 

 

  Чланом 99. став 5. Закона о 

планирању и изградњи (“Службени 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09 - испр, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 

одлука УС, 132/14 и 145/14) прописано 

је да поступак, услове, начин и програм 

отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе, 

уређује аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе. Ставом 

17. истог члана утврђено је да власник 

грађевинског земљишта у јавној својини 

ближе уређује услове, поступак, начин и 

садржину уговора о отуђењу или 

давању у закуп.  

 Одредбама члана 101. став 5. 

истог закона прописано је да услове, 

начин и поступак за измену уговора о 

закупу (начин преношења преосталог 

дуга, ослобађање од плаћања уговорене 

закупнине ако је плаћена тржишна 

вредност грађевинског земљишта, 

давање сагласности за претварање права 

закупа у право својине без накнаде и 

сл.) уређује власник грађевинског 

земљишта у јавној својини. 

 Чланом 103. став 5. закона 

утврђено је да услове и поступак за 

претварање права закупа у право 

својине уређује власник земљишта у 

јавној својини. 

  Овом одлуком престају да важе 

Одлука о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, број 7/09,3/10,7/11, 9/15 и 

13/17), ради усклађивања са изменама 

Закона о планирању и изградњи из 

децембра 2014. године, тако да је и из 

практичних разлога неопходно 

доношење овакве одлуке. 

 Овом одлуком уређују се услови, 

начин и поступак располагања 

грађевинским земљиштем у јавној 

својини општине Баточина,  

прибављања грађевинског земљишта у 

јавну својину општине Баточина, 

стављања ван снаге решења о 

располагању и прибављању 

грађевинског земљишта и других 

решења која се доносе на основу ове 

одлуке, измена и раскида правних 

послова који се закључују на основу 

донетих решења, давања сагласности за 

легализацију, озакоњење, изградњу, 

односно постављање објеката на 

грађевинском земљишту у јавној 

својини oпштине Баточина и других 

потребних сагласности. 

 

---------------------------------- 

 

На основу члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11, 88/2013 и 

105/2014), члана 3. став 1. тачка 1. 
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Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 

48/2015 и 99/2015), члана 19. Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у 

јавној својини (''Службени гласник 

општине Баточина, бр. 6/14),  члана 36. 

став 1. тачка 20. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина", бр. 10/08, 5/15) Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 20.10.2017.          године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању прибављања 

непокретности непосредном погодбом 

у јавну својину општине Баточина 

 

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ прибављању 

непокретности непосредном погодбом у 

јавну својину општине Баточина, и то: 

-  катастарске парцеле бр.89/1, у 

површини од 0.30,08  хектара,  

-  катастарске парцела бр.90, у 

површини од 0.35,64 хектара, 

-  катастарске парцеле бр.91, у 

површини од 0.32,18  хектара,   

све уписане у Лист 

непокретности бр.2455 К.О. Брзан у 

власништву Милана Мирковићa из 

Краљева; 

 

- катастарске парцелe бр.92, у 

површини од 0.32,96 хектара, 

- катастарске парцеле бр.93, у 

површини од 0.32,16  хектара, 

- катастарске парцела бр.94, у 

површини од 0.15,63 хектара, 

- катастарске парцеле бр.98, у 

површини од 0.18,23 хектара, 

 све уписане у Лист 

непокретности бр. 2456 К.О. Брзан као 

власништво Драгана Николићa из 

Краљева; 

 

  - ½ идеалног дела катастарске 

парцеле бр.97/2, површине 0.17,86 

хектара, односно 0.08,93 хектара, 

уписане у Лист непокретности 1001 КО 

Брзан, у сувласништву од по ½ идеалног 

удела општине Баточина и Драгана 

Николића из Краљева.  

 

Члан 2. 

У поступку прибављања 

непокретности из члана 1. ове Одлуке у 

свему ће се поступити према одредбама 

Закона о јавној својини и Уредби о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини  

поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда. 

 

Члан 3. 

Непокретности из члана 1. ове 

одлуке прибавиће се у јавну својину 

непосредном погодбом, али не изнад од 

стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности у 

складу са Законом о јавној својини. 

Процену тржишне вредности 

парцела из члана 1. одлуке утврдиће 

Пореска управа, експозитура у 

Баточини. 

 

Члан 4. 

Комисија за  прибављање и 

отуђење непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом образована 

Решењем Скупштине општине Баточина 

број 020-429/15-01 од  24.04.2015. 

године, ће по окончаном поступку 

непосредне погодбе записник са 

одговарајућим предлогом доставити 

Општинском већу општине Баточина. 

 

Члан 5. 
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Одлуку о прибављању 

непокретности у јавну својину, након 

спроведеног поступка непосредне 

погодбе, доноси Скупштина на 

образложени предлог Општинског већа. 

 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику“ општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1052/17-01 од 20.10.2017. 

године 

                                                                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

     Бранислав Павловић 

 

---------------------------------- 

 

На основу члана 99. став 13.  и 

члана 100. став 1. тачка 3. Закона о 

планирању и изградњи („Сл гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- 

Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 

145/14), Одлуке о грађевинском 

земљишту  („Службени гласник 

општине Баточина “ бр.7/09, 3/10, 7/11 и 

9/15) и члана 71. став 1. Тачка 1. 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15) Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 20.10.2017.год.  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о отуђењу непокретности у јавној 

својини општине Баточина 

непосредном погодбом 

    

Члан 1. 

                                                                             

 Грађевинско земљиште  делом у 

јавној својини општине Баточина 

означено као кп.бр.84/8 К.О. варош 

Баточина  и то идеалним уделом 23/120 

отуђује се из јавне својине општине 

Баточина непосредном погодбом, у 

корист Слободана Миленковића из 

Кијева у чијем је власништву преостали 

део парцеле са идеалним делом  97/120. 

Укупна површина ове парцеле је 120м² 

и на њој  изграђена пословно- стамбена 

зграда која је сада у власништву  

именованог Слободана Миленковића.  

Наведена непокретност се 

отуђује у корист Слободана 

Миленковића по тржишној вредности 

земљишта утврђеној по подацима 

Пореске управе 008-464-08-12/17 од 

17.05.2017. године  и то 239.000,00 

динара по ару земљишта.   

 На основу података Пореске 

управе за наведени део парцеле у 

површини 23м²  земљиште се отуђује у 

износу од  54.970,00 динара.  

Подносилац захтева је сагласан 

са наведеним износом  уз обавезу 

плаћања пореза на прeнос апсолутних 

права и трошкова овере уговора и даје 

сагласност да се по доношењу 

одговарајуће Скупштинске Одлуке 

закључи одговарајући уговор.  

                                                                                                                            

Члан 2. 

 

Овлашћује се председник 

општине Баточина да са Слободаном 

Миленковићем из Кијева  закључи 

уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта у року од 30 дана од  дана 

доношења ове одлуке. 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу 8 дана од 

дана објављивања у  „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020- 1053 /17-01 од 20.10.2017. 

године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Бранислав Павловић 

 

Образложење 

 

Слободан Миленковић  из Кијева 

је поднео захтев општини Баточина  за 

стицање права својине на делу парцеле 

означене као кп.бр. 84/8 К.О. варош 

Баточина (угао улице Краља Петра I и 

улице Светозара Марковића). 

Наведена парцела је делом у 

приватној својини Слободана 

Миленковића са идеалним делом 97/120 

и делом у јавној својини општине 

Баточина са идеалним делом 23/120. 

Укупна површина ове парцеле је 120м² 

и на њој је изграђена пословно-стамбена 

зграда сада у власништву Слободана 

Миленковића који хоће да откупи део 

земљишта који је власништво општине. 

Како се ради о земљишту које се 

налази под зградом предлажемо да се 

део земљишта са идеалним делом 3/120 

(23м²) отуђи из јавне  својине општине 

Баточина непосредном погодбом по 

процењеној вредности Пореске управе 

бр.008-464-08-12/17 од 17.05.2017.год. и 

то: 239.000,00 динара по ару земљишта. 

За наведену површину идеалног 

дела парцеле у површини од 23м² 

земљиште се отуђује у вредности од 

54.970,00 динара. 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у члану 99. став 13. и 

члан 100. став 1. тачка 3. Закона о 

планирању и изградњи ради формирања 

грађевинске парцеле. 

Поступак отуђења је разматрала 

Комисија за прибављање и отуђење 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом и предложила да 

се донесе предмента одлука. 

Општинско веће општине 

Баточина, сагласно одредбама члана 5. 

Одлуке о покретању поступка отуђења 

непокретности у јавној својини општине 

Баточина („Сл.гласник општине 

Баточина“ број 4/17), предлаже 

Скупштини општине Баточина да 

донесе одлуку о отуђењу предметног 

грађевинског земљишта Слободану 

Миленковићу из Кијева. 
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