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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                                                                                                                                      

Анкетни  одбор ради утврђивања свих дуговања и                                                                                                               

потраживања  директног корисника и индиректних  корисника буџета                                                                                           

општине  Баточина и јавних предузећа  чији је оснивач                                                                                                                    

општина Баточина у претходном периоду. 

           На основу члана 53. Став 2. Статута општине Баточина (Службени гласник општине 

Баточина, број 10/08, 5/15), члана 47. Став 3 и члана 72. Пословника о раду Скупштине  општине 

Баточина (Службени гласник општине Бааточина, број 7/12, 16/13) и члана 3 Одлуке о 

образовању Анкетног одбора  где Анкетни одбор има задатак да утврди сва дуговања и 

потраживања директног корисника и индиректних корисника буџета  општине Баточина и 

сагледа стање у области трошења средстава буџета општине Баточина у претходном периоду  

број 020-797/16-01 од 23.08.2016. (Службени гласник општине Баточина, број 14/16, 22/16)  у 

складу са чланом 5 став 2 Одлуке о образовању Анкетног  одбора и члана 56 Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина (Службени гласник општине Баточина, број 7/12, 16/13), Анкетни 

одбор на седници одржаној    __.јануара 2017. Године  једногласно  је одлучио да Скупштини 

општине Баточина поднесе следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

о утврђивању чињеница о дуговањима и потраживањима директног корисника буџета  и 

индиректних корисника буџета и јавних предузећа  као и трошење буџетских средстава у 

периоду 2008 до 2016 године 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Скупштина  општине Баточина  је на седници одржаној 23.08.2016. године донела Одлуку о 

образовању Анкетног одбора  и  у члану 3 опредељује  задатак да утврди сва дуговања и 

потраживања директног корисника и индиректних корисника буџета општине Баточина и свих 

јавних предузећа чији је оснивач општина Баточина и сагледа стање у области трошења 

средстава буџета општине у претходном периоду. 

У члану 2. Одлуке утврђен је састав Анкетног одбора где се из редова одборника одређује  један 

члан а други чланови су ван одборничких група али заступају све партије које имају одборнике у 

Скупштини општине Баточина. Чланови Анкетног одбора су: 

1.Чедомир  Јовановић из Баточине 

2.Зорица Зарковић из Баточине 

3.Вељко Ерцег из Баточине 
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4.Живадинка Марковић Стијовић из Црног Кала 

5.Дејан Коматовић из Батичине 

6.Зоран Јовановић из Баточине 

7.Бранко Бањанац из Баточине 

Чланом 5. Одлуке предвиђено је да Анкетни одбор своје задатке утврђене Одлуком изврши у 

року од 90 дана од дана конституисања  Анкетног одбора. Обзиром да је Анкетни одбор имао 

обиман задатак није могао због објективних разлога да у предвиђеном року изврши задатак те је 

на  седници Скупштине општине Баточина одржаној  23.11.2016. године донета  Одлука о И 

измени Одлуке о образовању Анкетног одбора број 020-1109/16 где је  одређено да се задатак 

обави до 31.12.2016. године. 

Анкетни одбор је настојао да у року заврши своје задатке али објективности које су биле 

онемогућавале су бржи рад а нарочито ситуација око ЈКП 7 јули из Баточине и увођење стечаја у 

то предузеће. Ситуација ни сада није јасна и приступ документима је био онемогућен због 

непостојања одговорног лица за сарадњу и обезбеђивања  доступности  документацији. Анкетни 

одбор је сматрао да је највише проблема било у ЈКП 7 јули и био је максимално посвећен овим 

проблемима. И проблеми код других корисника буџетских средстава нису мање значајни али је 

доступност документацији била коректнија и омогућено је да се дође до одређених података и 

сазнања. Због заузетости  стручних служби СО Баточина својим редовним законским обавезама 

које су имале приоритет и обавезе да испоштују рокове  према министарствима   и извештајима 

према СО Баточина Анкетни одбор је често своје активности  морао да успори не својом 

кривицом. 

У наставку Извештаја Анкетног одбора биће детаљно обелодањено како је Анкетни одбор радио 

и до којих је чињеница дошао те ће у закључном делу Извештаја дати резиме и закључак о 

утврђеном стању обавеза и потраживања као и о начину трошења буџетских средстава. 

 

2. РАД АНКЕТНОГ ОБОРА 

Анкетни одбор ради утврђивања чињеница о трошењу средстава буџета Скупштине општине 

Баточине и да утврди сва дуговања и потраживања директног корисника и индиректних 

корисника буџета општине Баточина и свих јавних предузећа чији је оснивач  СО Баточина на 

својој првој конституитивној седници одржаној  07.09.2016. изабрао је за председника Анкетног 

одбора Јовановић Чедомира а за заменика Живадинку Марковић Стијовић. Утврђен је временски 

оквир контроле и то за период 2008 до 15.07.2016. године. 

На другој седници Анкетни одбор, одржаној   12.09.2016. године усвојен је План рада Анкетног 

одбора на основу којег је Анкетни одбор спроводио и реализовао своје активности.  
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Обим посла и дуг временски период који је био задат Анкетном одобру за контролу, изискивао је 

да се изврши увид у обимну документацију и законске прописе како би се доносили правилни и 

непристрасни закључци о одређеним догађајима и пословним променама. За неке појаве Анкетни 

одбор је морао да се више пута враћа на задату тему да би се утврдиле праве чињенице како не 

би доносио погрешне закључке. 

Одлуком о формирању Анкетног одбора у члану 4 став 5 предвиђено је да ће стручне и 

административно-техничке послове за потребе Анкетног одбора обављати Општинска управа 

општине Баточина.  Сем вођења записника и достављања потребне документација Општинска 

управа није пружала другу стручну помоћ а нарочито у области правне струке. На самом почетку 

извештаја истиче се да многа тражена документа  нису била доступна Анкетном одбору јер нису 

постојала у архиви СО Баточина, па је Анкетни одбор морао да одређена документа тражи и на 

другим местима. 

3. ОБАВЕЗЕ НА ДАН 15.07.2016. ГОДИНЕ 

Анкетни одбор је на основу члана 3 Одлуке о образовању анкетног одбора утврдио  обавезе и 

потраживања на дан 15.07.2015. године. Увидом у документацију  буџетског књиговодства 

утврђено је  да  обавезе за преузете кредите за капитално инвестирање од банака износе 

94.284.543,42 динара . У табели је назначено за које намене се буџет кредитно задуживао. 

Ред, 

број 
Назив банке Број уговора Датум 

 
у валути 

Остатак за  

отплату у 

динарима 

Немена кредита 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хипо Алпе банка Л889/06 25.10.2006. ЦХР 318.255,00 32.411.782,63 

Реконструкција водовода, 

асфалта, канализационе 

мреже и градског трга 

2 Унион кредит банка Р0824/08 26.03.2008. Е 395.314,00 13.885.213,79 

Систем насеље Брзан, 

градски трг и друге капиталне 

инвестиције 

3 

Уговор о комисиону 

Фонд за развој 5017/10 21.12.2010. РСД   0,00 

Изградња канализационе 

мреже 

Доња Мала - Хидросрем 

4 

Уговор о комисиону 

Фонд за развој 02-839/11 28.10.2011. РСД   4.413.152,00 

Реконстсрукција трга I и II 

фаза 

5 Комерцијална банка 2210/15 28.10.2015. РСД   43.574.395,00 

Реконструкција путева 

канализација Доња Мала , 

Јевтићки крај и водовод 

Брзан 

   

УКУПНО: 

  
94.284.543,42 

  

Кредити су наменски коришћени и у наредној табели су дати подаци коришћења према 

пословним партнерима. На основу документације се види да су сви партнери измирени у 

целости. Документи су потписани од одговорних лица као и надрзорног органа који гарантују да 

су радови извршени.  Код финансирања реконструкције трга у Баточини коришћена су средства 

из Министарства животне средине и просторног планирања на основу Уговора број  401-00-
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2146/10-07-119 од 21.12.2010. године. На основу Закључка Владе Републике Србије… 05 број 

351-7433/2010-1 од 14.10.2010 године  којим је утврдјено  да Пројекат Реконструкција градског 

трга у Баточини испуњава услове за реализацију активности  у складу са Законом  о подстицању 

грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Службени гласник РС 

број 45/10) као и кредит од Фонда за развој  Републике Србије на основу Комисионог уговора о 

кредиту број 5016 од 21.12.20110. године предвиђено је да вредност појекта износи 22.246.015,48 

динара. Анексом уговора број  401-00-2146/10-07-119 од 26.10.2011. године утврђена је нова 

вредност пројекта реконструкције Градског трга у Баточини на износ од 39.823.212,65 динара.  

Рекоснтрукција Градског трга у Баточини  је завршена у вредности од 45.570.371,88 динара.  

Влада Републике Србије је преко  Министарства животне средине и просторног планирања  

преко јавног дуга учествовала у финансирању са износом  15.929.285,06 динара бесповратних 

средстава као и 10% учешћа од  укупне вредности  Пројекта односно 3.982.321,27 динара. Остатк 

финансијских средстава је обезбедила СО Баточина преко кредитног задужења код Фонда за 

равој Републике Србије као комисионара. 

Ред. 

бр. 
Назив банке 

Хипо Алпе  

банка 

Унион 

кредит 

 банка 

Уговор о 

комисиону 

Фонд за 

развој 

Уговор о 

комисиону 

Фонд за 

развој 

Комерцијална  

банка 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Водопривреда Смедеревска Паланка 11.105.319,00 6.668.482,00       17.773.801,00 

2 ПЗП КРАГУЈЕВАЦ 10.199.063,00 23.327.096,00     33.706.305,32 67.232.464,32 

3 Метал цоп Марковац 1.300.000,00         1.300.000,00 

4 Тигар Брзан 4.063.035,00         4.063.035,00 

5 Бетоњерка Алексинац 218.536,00         218.536,00 

6 Нешић Живорад куповина земљишта за зону 653.658,00         653.658,00 

7 Велмор Београд 400.000,00         400.000,00 

8 Вис-иа Београд   4.803.342,00       4.803.342,00 

9 МП Велика Морава    600.000,00       600.000,00 

10 Куповина земљишта   3.864.219,00       3.864.219,00 

11 МЗ Брзан   1.029.071,00       1.029.071,00 

12 Хидро Срем  Сремска Митровица 12.05.2011.     2.068.145,16     2.068.145,16 

13 Хидро Срем  Сремска Митровица 11.08.2011.     3.192.719,79     3.192.719,79 

14 Хидро Срем  Сремска Митровица 20.03.2012.     2.447.935,03     2.447.935,03 

15 Хидро Срем  Сремска Митровица 11.05.2012.     963.600,00     963.600,00 

16 Руки цооп Сладаја Деспотовац 12.05.2011       11.946.963,79   11.946.963,79 

17 Руки цооп Сладаја Деспотовац 26.08.2011       5.849.848,59   5.849.848,59 

18 Руки цооп Сладаја Деспотовац 26.08.2011       2.224.601,55   2.224.601,55 

19 Руки цооп Сладаја Деспотовац 15.11.2011       10.732.216,87   10.732.216,87 

20 Руки цооп Сладаја Деспотовац 19.03.2012       1.474.055,47   1.474.055,47 

21 Руки цооп Сладаја Деспотовац 20.03.2012       3.329.540,87   3.329.540,87 

22 Хидромонтажа Београд И и II ситуација         9.746.811,79 9.746.811,79 

23 Хидромонтажа Београд И део         121.278,00 121.278,00 

 

  27.939.611,00 40.292.210,00 8.672.399,98 35.557.227,14 43.574.395,11 156.035.843,23 

 

      4.228.076,00 17.512.246,00     

 

Камата     362.512,00 736.630,00     

 

      4.590.588,00 18.248.876,00     
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ПРЕГЛЕД ПОТРАЗИВАЊА ИНДИРЕКНИХ КОРИСНИКА ИЗ БУДЗЕТА ОПСТИНЕ НА ДАН 15.07.2016. ГОДИНЕ 

Корисник 
Обавезе према 

добављацима 

Обавезе 

према 

радницима 

Минимални 

програм 

Регресирање 

троскова боравка 

деце у вртицу 

Укупно 

СС "Н.Тесла" 1.378.240,48 651.353,78     2.029.594,26 

ОС "Св.Сава" 10.335.403,54 1.184.328,02     11.519.731,56 

ПУ "Полетарац" 562.994,62 1.104.797,74 555.388,00 679.809,00 2.902.989,36 

КТЦ "Д.Обрадовиц" 90.046,34       90.046,34 

НБ "Вук Карадзиц" 158.994,86 52.407,71     211.402,57 

 

      Укупно 16.753.764,09 

 

 

Спецификација обавеза буџета општине Баточина на дан 15.07.2016. године 

231 Обавезе за плате и додатке 1.821.469,36 

  Плата за 06/2016 1.821.469,36 

232 Обавезе по основу накнаде запосленима 46.986,52 

  Превоз за 06/2016 46.986,52 

234 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца 327.402,36 

  Плата за 06/2016 327.402,36 

237 Службена путовања и услуге по уговору 1.024.142,50 

  Накнада одборницима 227.464,00 

  Комисија за планове 182.940,50 

  Комисија за попис објеката 525.841,00 

  Савет за буџет 40.429,00 

  Бруто накнада Зам председника СОе 47.468,00 

243 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 7.551.360,06 

  Обрачун за 06/2016 226.928,54 

  Основна школа 4.715.213,31 

  Средња школа 1.868.024,45 

  Центар за социјални рад 175.901,95 

  Дом здравља 565.291,81 

244 Обавезе за социјално осигурање 514.678,00 

  Родитељски додатак за 05/2016 200.000,00 

  Родитељски додатак за 06/2016 210.000,00 

  Накнада за децу рођену у 2016 32.000,00 

  Превоз за децу 05/2016 48.452,00 

  Превоз за децу 06/2016 24.226,00 

245 Обавезе за остале расходе 2.595.548,33 

  Обавезе за ПИД радника 1.800.000,00 

  Црвени крст 9.662,01 

  Спортска удружења 691.389,32 

  Остала удружења 94.497,00 

252 Добављачи у земљи 2.578.078,66 

  По спецификацији у прилогу 1.119.495,73 

  ЈКП 7. Јули 70.482,80 
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  Дунав осигурање 75.142,02 

  Саша доо 540,00 

  Енмон, Жировница 9,00 

  СКГО 367.522,00 

  ТВ Центар Свилајнац 94.400,00 

  Стратком, Београд 95.000,00 

  МТЦ Ужице 3,00 

  РАД трејд, Жировница 224.790,00 

  Крип инжињеринг 339.680,00 

  Регионална агенција 166.668,00 

  Надзор за изградњу канала 24.346,11 

254 Остале обавезе 136.036.685,95 

  Фонд комуналне делатности 8.332.852,76 

  Фонд за путеве 22.253.945,15 

  Библиотека 211.402,57 

  Културни центар 146.789,00 

  Вртић 557.099,58 

  Месне заједнице 89.227,37 

  Балкански центар за миграције 77.600,00 

  Општинска изборна комисија 1.130.500,00 

 

ЈКП Водовод и канализација Крагујевац 103.237.269,52 

                                                                                                         152.496.351,74 

На основу изнетих података обавезе на дан 15.07.2016. године износе: 

1.Кредитна задужења  буџета                                             94.284.543,42 динара                                                                                                                                                                               

2.Обавезе буџета                                                            152.496.351,74 динара                                                                                        

3.Обавезе бужета према индиректним корисницима               12.683.004,90 динара                                                                                                

4. Укупно:                                                                                      259.463.899,06 динара 

 

4. ПРОБЛЕМАТИКА УГОВОРА О ЈАВНОМ ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ СА 

“ТОПЛИНГ ГРЕЈАЊЕ” доо Београд 

Јавно-приватно партнерство и концесије  

 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) уређују 

се: услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приватног партнерства; 

права и обавезе јавних и приватних партнера; надлежност Комисије за јавно-приватно 

партнерство; услови и начин давања концесије; предмет концесије; правна заштита у поступцима 

доделе јавних уговора, као и друга питања.  

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) у смислу овог закона јесте дугорочна сарадња између јавног и 

приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или 

одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног 

значаја, које може бити уговорно или институционално. 
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Концесија у смислу овог закона јесте уговорно ЈПП са елементима концесије, у коме је јавним 

уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој 

употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса, које надлежно 

јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под посебно прописаним 

условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при 

чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 

Концесија се може дати ради комерцијалног коришћења природног богатства односно добра у 

општој употреби која су у јавној својини или обављања делатности од општег интереса, а 

нарочито: за истраживање и експлоатацију минералних сировина и других геолошких ресурса; за 

поједине делатности унутар заштићених подручја природе, као и за коришћење других 

заштићених природних богатстава; у области енергетике; за луке; за јавне путеве; за јавни 

превоз; за аеродроме; у области спорта и образовања; на културним добрима; за комуналне 

делатности; у области железница; за комерцијално коришћење жичара; у области здравства; у 

области туризма. 

Давалац концесије може бити:  

 Влада, у име Републике Србије, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 

Републике Србије; 

 Влада аутономне покрајине, у име аутономне покрајине, када су јавна тела и предмет 

концесије у надлежности аутономне покрајине; 

 скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у 

надлежности јединице локалне самоуправе; 

 јавно предузеће, односно правно лице овлашћено посебним прописима за давање 

концесије. 

Јавни позив се објављује у “Службеном гласнику РС”, у средству јавног информисања које се 

дистрибуира на целој територији Србије, на интернет страници јавног тела и на Порталу јавних 

набавки. Осим тога, јавни позив се по потреби објављује у једном међународном листу и 

интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, а обавезно за пројекте чија је 

вредност већа од пет милиона евра. 

Комисија за јавно-приватно партнерство пружа стручну помоћ при реализацији пројеката јавно-

приватних партнерстава и концесија. Ову Комисију, која има 9 чланова,  образује Влада на 

предлог председника Владе, Министарства економије и регионалног развоја, Министарства 

финансија, Министарства за инфраструктуру и енергетику, Министарства животне средине, 

рударства и просторног планирања, аутономне покрајине и града Београда. 

Рок на који се закључује јавни уговор не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 година. 

Стабилизационом клаузулом је предвиђено да се у случају промене прописа након закључења 

јавног уговора које погоршавају положај приватног или јавног партнера – уговор може изменити 

без ограничења, и то у обиму који је неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у 

положај у коме је био у моменту закључења јавног уговора.   

Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

Јавни уговори се евидентирају у Регистру јавних уговора који води Министарство финансија као 

јединствену електронску базу података на Порталу јавних набавки. 
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Анкетни одбор је у доброј намери да сагледа  проблематику јавног приватног партнерства  

прегледао сву доступну документацију у вези са склапањем  Јавног уговора о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина са “Топлинг грејање” доо из Београда, Сланачки пут број 26, МБ 

20507632. На основу сазнања и увида у документацију везано за рад ЈКП “7 јули” из Баточине 

Анкетни одбор је анализирао како је дошло до овог Јавног уговора о давању концесије ради 

обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у насељеном 

месту Баточина.  Правни основ за склапање овог уговора је законска регулатива која је садржана 

у Закону о кумуналним делатностима (Сл. гласник РС број 88/11), Закон о јавној својини (Сл. 

гласник РС 72/11,88/13 и /16, Закон о јавном приватном партнерству и концесијама (Сл. гласник 

РС број 88/11), понуда број 1-15 од 05.01.2015. године садржи све дефинисане услове  који су 

јавно објављени и који морају да се поштују.  

Увид у документацију и хронологија догађаја указује да су се такве “објективне околности” 

свесно наметале и стварао амбијент неопходности  увођења јавног приватног партнерства у 

комуналној делатности.  Најпре је онемогућено да ЈКП “7 јули” из Баточине несметано  обавља 

поверене комуналне делатности на тај начин што му није омогућено да изврши репрограмирање 

својих обавеза према Пореској управи која је блокирала текући рачун ЈКП 7 јули због 

неизмирених обавеза  јавних прихода.  Блокада текућег рачуна ЈКП 7 јули од стране Пореске 

управе изазвала је неповерење код поверилаца тако да  су и повериоци почели да блокирају 

текући рачун.  Ова блокада је била изговор за увођење  јавног партнерства јер се види из 

преписке руководства ЈКП “7 јули” и оснивача Скупштине општне Баточина допис  број 01-518 

од 09.07.2014. године Записником сачињеним 10.10.2014. године у присуству представника ЈКП 

“7 јули” Баточина,  Скупштине општине Баточина и “Топлинг грејање” доо из Београда 

припремљена  је таква ситуација да је било неизбежно прихватити све предлоге “Топлинг 

грејање” доо из Београда као једино могућа решење. И ако је предузеће ЈКП “7 јули” у блокади 

текућег рачуна од стране Пореске управе сачињава се Уговор о пословно техничкој сарадњи  

број 01-728 од 10.10.2014. године и у члану 3 став 2 предвиђа се да сва потраживања од 

грађанства  наплаћује “Топлинг грејање” доо од 01.09.2014. године преко посебног шалтера. Све 

предузете радње су у супротности са чланом 46 Закона о платаном промету ("Службени лист 

СРЈ", бр. 03/02 и 05/03, "Службени гласник РС",бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). 

Уговором о пословно техничкој сарадњи наговештава се уговор о јавном приватном партнерству 

и дају се на коришћење „Топлинг грејање“ доо из Београда комплетна постројења и мрежа 

топловода ради остваривања прихода уместо да се закључи уговор о закупу и да ЈКП „7 јули“ 

остварује приходе и да изнађе могућност да се деблокира. У читавој овој ујдурми учествује и 

локална самоуправа. Корак по корак, ишло се на то да „Топлинг грејање“доо буде партнер у 

будућој концесији нарочито зато што Скупштина општине Баточина доноси Одлуку о покретању 

поступка  јавно-приватног партнерства број 020-462/14-01 од 14.07.2014. године.  Све се ради 

синхронизовано и смишљено. На овај начин смишљено је стваран амбијент неопходности да 
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“Топлинг грејање” доо буде приватни партнер у Јанвом приватном партнерству. Чињенице 

указују на не случајну коинциденцију редоследа потеза. 

На седници Скупштине општине Баточина, одржаној дана  15.03.2013. године, а у циљу 

усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима  донета је  Одлука о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „7 јули“ и поверавају  му се делатности  у члан 13.  

тако да претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''7. јули'' Баточина је:  35.30  

Снабдевање паром и климатизација 

Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''7. јули'' Баточина ће се сходно 

донетој Одлуци бавити и другим делатностима, као што су: 36.00   Сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде; 37.00   Уклањање отпадних вода; 38.11   Сакупљање отпада који није опасан; 

42.21   Изградња цевовода; 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих  система; 47.78   Остала трговина на мало новим производима у 

специјализованим   продавницама; 49.41   Друмски превоз терета; 52.21   Услужне делатности у 

копненом саобраћају; 70.10   Управљање економским субјектом; 81.29   Услуге осталог чишћења; 

81.30   Услуге уређења и одржавања околине; 96.03   Погребне и сродне делатности.    

Скупштина општине Баточина 30.12.2013. године, донела је Одлуку о другој допуни Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „7 јули“ Баточина. У Одлуци о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 2/13, 7/13) у члану 13. после става 4. додаје се став 5. који гласи: '' Јавно 

комунално предузеће ''7. јули'' Баточина има искључиво право обављања следећих 

делатности: 35.30   Снабдевање паром и климатизација, 36.00   Сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде, 37.00   Уклањање отпадних вода, 81.29   Услуге осталог чишћења, 81.30   

Услуге уређења и одржавања околине.'' 

Скупштина општине Баточина  16.05.2014. године доноси Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о 

другој  допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „7јули“ 

Баточина:  Ставља се у целини ван снаге Одлука о другој допуни Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' Баточина, број 020-833/13-01 од 30.12.2013. године 

(''Сл. гласник општине Баточина'', број 16/13). број: 020-276/14-01 од 16.05.2014. године и све то 

са циљем да се створи амбијент неопходности за уговарањем јавног приватног партнерства. 

Скупштина општине Баточина доноси Одлуку о покретању поступка  јавно-приватног 

партнерства број 020-462/14-01 од 14.07.2014. године. Ова Одлука је обавезивла ЈКП “7 јули” да 

спроведе припреме за увођење јавног приватног партнерства. Овом Одлуком је предвиђено у 

члану  6 да се  спроведе поступак и да се после уговарања  Јавни уговор  евидентира у Регистар 

јавних уговора који води Министарство финансија као јединствену електронску базу података на 

Порталу јавних набавки. Овај уговор није регистрован у регистру и ако је законска обавеза. 

Много других обавеза које су предвиђене Јавним уговором о јавном приватном партнерству нису  

одрађене.  
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Трајна блокада текућег рачуна је уведена 01.04.2014. године.  На основу  блокаде текућег рачуна 

руководство ЈКП “7 јули” у лицу директора шаље допис СО Баточина број 01-518 од 09.07.2014. 

године којим се оснивач обавештава о немогућности обављања делатности због објективних 

потешкоћа и великих обавеза те предлаже да се нађе стратешки парнер то јест да се започне 

јавно приватно партнерство. Скупштина општине Баточина на својој седници одржаној 

05.09.2014. године  формира стручну комисију која би проценила оправданост увођења јавног 

приватног партнерства. Решењем о  именовању стручног тима  за пројекат концесије поверавања 

комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине 

Баточина формира се  Стручни тим који сачињавају : председник Вучковић Мирољуб, шеф  

Одељења за имовинско правне послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне  и 

инспекцијске послове као председник,  Бранко Ђокић, председник СО Баточина, Небојша 

Трајковић, помоћник председника општине Баточина, Јулијана Раденковић из ЈКП 7 јули и 

Никола Дукић из ЈКП 7 јули. На истој седници је Скупштина општине Баточина усвојила  

Одлуку о усвајању концесионог акта  за поверавање обављања комуналне делатности 

производње  и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Баточина број 020-592/14-

01 од 05.09.2014. године. 

У исто време  са овим одлукама  “Топлинг грејање” доо доноси Одлуку о оснивању друштва 

ТМГ Топлота 16.10.2014. године број 1024 и 03.11.2014 региструје га на адреси Баточина, Краља 

Петра И број 21 са ПИБ 108740003 и матични број 21058289. У исто време Скупштина општине 

Баточина  у Службеном гласнику РС  број 120 од 04.11.2014. године расписује јавни конкурс за 

јавно приватно партнерество.  Исти конкурс је објављен 05.11.2014. године на портал јавне 

набавке СО Баточине а 07.11.2014. и у дневном листу Ало.  

На расписани конкурс  јављају се два учесника, “Тополинг грејање” доо из Београда и “Морава” 

Ниш. “Топлинг грејање” доо има комплетну документацију и испуњава услове конкурса. 

“Морава” Ниш формално учествује на конкурс јер нема понуду нити комплетну документацију. 

Нормално, стручна комисија даје позитивно мишљење на понуду “Топлинг грејање” доо из 

Београда и на основу тога Председник општине Баточина својом Одлуком о избору најповољније 

понуде број 020-299/15-01 од 05.03.2015. године потврђује да је то најповољнија и једино 

прихватљива понуда. 

Скупштина општине Баточина је на седници од 04.03.2015. године донела Одлуку о давању 

сагласности на коначни нацрт јавног уговора о давању  концесије ради обављања комуналне 

делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у насељеном месту Баточина  број 020-

289/15-01 (Сл. гласник општин Баточина 4/15 од  04.03.2015). Јавнои уговора о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина је закључен, потписан,  оверен и заведен 01.04.2015. године под 

бројем 020-354/15-01 код Скупштине општине Баточина а под бројем  495 код Топлинг грејање 

доо Београд. 
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Анкетни одбор је на основу увида у документацију о Јавном приватном партнерству дошао до 

закључка да се према јавној својини није поступало савесно и одговорно из следећих разлога:     

1.-није извршена примопредаја покретне и непокретне имовине између Јавног и Приватног 

партнера. Приватни партнер је ушао у посао и посед без записника и пописа шта је и у каквом 

стању преузео покретну и непокретну имовину. Није сачињен попис шта је дато приликом уласка 

у посао “Топлиг грејању” доо Београд. Нису испоштоване одредбе Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Баточина (Службени гласник општие Баточина 

6/14) из члана 3    став 2 тачка 4, члана 4     став 1 као и члана 6. Приватни партнер је све време у 

поседу непокретности зграде топлане као и комплетне мреже топловода и земљишта односно 

складишног простора у кругу топлане.  Нема пописа нити се зна шта је од опреме Топлинг 

грејање доо из Београда преузело од Скупштине општине Баточина обзиром да је општина 

Баточина својом одлуком о поверавању комуналних  делатности  производње и дистрибуције 

топлотне енергије одузела то право ЈКП 7 јули из Баточине.  Анкетни одбор није могао да дође 

до сазнања шта је и у каквом стању предата покретна и непокретна имовина  односно опрема 

(котолови) и зграда. Овакав однос  увођења у посао партнера је веома непримерен и бахат однос 

према имовини каква год да је а нарочито што је то имовина у јавној својини. Дозвољено је да се 

од 5 преузетих котлова дође на 2 котла. Приватни партнер се према имовини која је у јавној 

својини понашао као према приватној својини тако да није ни у једном тренутку у складу са 

Јавним уговором  консултовао и тражио сагласност Јавног партнера као власника те имовине 

која је дата на коришћење.  Анкетни одбор није могао да дође до докумената у којима би дошао 

до сазнања да је постојала координација активности Јавног и Приватног партнера.  Оволика 

небрига о јавној својини је недопустива јер нема трагова шта је стварно предато и у каквом стању  

да би могло да се упоређује са затеченим стањем и да се мере евентуални напредци у 

побољшању квалитета комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.  

2.Јавним уговором је у члану 6 став 3 предвиђено да је Приватни партнер  у обавези да сачини 

Програм производње и дистрибуције топлотне енергије односно програм инвестирања као и 

обим финансијских средстава потребних за реконструкцију и модернизацију технологије 

производње топлотне енрегије и да такав Програм достави Већу општине Баточина на 

одобравање. Програма нема нити постоји било каква комуникација између пословодства 

Приватног партнера и Већа општине Баточина однсно Јавног партнера.  Анкетни одбор није 

добио ни један докуменат из којег се може квантификовати све што је преузето и да се види шта 

ће се и у ком обиму урадити на побољшању . Све је остало на чини ми се, и како буде биће. 

Овакав однос ситуацију чини веома непоузданом и не решивом. У члану 17 став 1 тачка 3 се 

каже  “да Општинско веће Баточина да сагласност на Програм који донси надлежни орган 

Приватног партнера”  као услов  и обавеза Приватног партнера да би могао да отпочне са 

пословима  уз испуњење претходних услова из Јавног уговора а у складу са Законом.  Исто тако, 

у члану 18 Јавног уговора дефинисано је шта Програм мора да садржи да би био усвојен и 

одобрен за примену. Ништа од горе наборјаног није урађено. 
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3. Министарство рударства и енергетике РС, дана 25.02.2015. године, донело је Решење о 

уступању основних средстава број 401-00-65/37/2015-08, којима је ЈКП-у ''7. Јули'' Баточина 

уступљено на трајно коришћење, без надокнаде, 12 (дванаест) комада калориметара, а чија 

испорука је констатована Записником о квантитативном и квалитативном пријему калориметара, 

заведен у ЈКП-у ''7. Јули'' под бројем 01-455 од 09.06.2015. године.Како је Јавним уговором о 

давању концесије ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне 

енергије у насељеном месту Баточина број 020-354/15-01 од 01.04.2015. године, обављање 

наведене делатности поверено предузећу ''Топлинг грејање'' доо Београд, као приватном 

партнеру, то је Министарство рударства и енергетике у свом допису број 401-00-65/37/2/1/2015-

08 од 18.04.2015. године, навело да је калориметре потребно предати Општини Баточина, као 

јединици локалне самоуправе, која ће их даље својим актом пренети на крајњег корисника, како 

би средства - калориметри одговарали својој сврси, а за које потребе су и пренета.Одлука о 

преносу покретних ствари на коришћење предузећу „Топлинг грејање“ доо Београд број 

020-799/15-01 од 04.09.2015. (Службени гласник  општине Баточина 10/15) врши се пренос 

покретних ствари на коришћење, без надокнаде, коме је Јавним уговором о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина, поверено обављање наведене делатности, и то: 12 (дванаест) 

калориметара, 2 (два) ЦД- а Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине број 

404-02-7/2/2014-09, Оптичка глава за очитавање са УСБ Дривер каблом (тyпе 6699099, прод. 

140416 Покретне ствари из  одлуке преносе се на коришћење, без надокнаде, предузећу ''Топлинг 

грејање'' доо Београд, на период од 35 (тридесетпет) година, односно на период за који је 

закључен Јавни уговор о давању концесије ради обављања комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у насељеном месту Баточина, како би средства - калориметри 

одговарали својој сврси, у циљу унапређења квалитета услуга.У складу са чланом 9 Одлуке о 

прибављању и располагању средствима у јавној својини општине Баточина (Службени гласник 

СО Баточина 6/14) дата су на коришћење. Међутим, ова имовина није забележена у књигама СО 

Баточина нити је исказана вредност ових средстава. Поводом овог Уговора о јавном приватном 

партнерству у јавности  је створена  негативна слика јер није поступак вођен до краја јавно и 

коректно. Сви позитивни ефекти су изостали сем што се СО Баточина привидно ослободила 

обавеза да не финансира комуналну делатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Ни 

у једном документу није утврђено право стање ствари нити су урађене анализе и студије 

оправданости оваквог уговора сем што је оркестрирано писано да је ЈКП “7 јули” неликвидан и 

несолвентан и да није у могућности да обавља делатност.  

Анкетни одбор не оспорава чињеницу потребе за јавним приватним партнерством али овај 

уговор је сачињен веома аљкаво и недоследно тако да данас локална самоуправа нема података 

ни шта је дала, у ком обиму и које вредности и у место да руководи процесом и врши контролу 

над извршењем уговора имамо ситуацију да је јавна својина дата приватном партнеру на 

коришћење и располагање а да незна шта за узврат треба да добије. Нема механизме контроле јер 

нема ни Програма инвестирања и производње нити динамику улагања. Приватном партнеру је 
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омогућено да располаже тржиштем и убирањем прихода обављањем поверене делатности а да 

при том не консултује Јавног партнера нити подноси извештаје о раду ради контроле. Није добро 

што су грађани препуштени приватном партнер на милост и немилост и којима се не пружа 

адекватна услуга за коју је одговорна СО Баточина.У оваквим условима не постоје паратметри 

ни критеријуми којима би се мерио квалитет извршења поверених делатности. 

Увидом у евиденције директног и индиректних корисника буџета установљавају се износи који 

се плаћају ТМГ Топлота доо из Баточине.  Из ових података се види да јавни сектор плаћа 

импозантну цифру буџетских средстава. Иамајући у виду и број грађана корисника услуга ТМГ 

Топлота доо из Баточине  као и степен наплате, постоје реалне претпоставке да ово предузеће 

послује позитивно. Међутим, ово предузеће послује  са губитком и не обезбеђује концесиону 

накнаду по одредбама Јавног уговора. У претходном период општина Баточине није 

контролисала овај процес нити се из документације види да је преузимала било шта у циљу 

контроле тог процеса. Нема ни једног документа разматраног на седницама Општинског већа из 

области реализације Јавног уговора. 
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Табеларни преглед корисника буџета за грејање по рачунима ТМГ Топлота Батоцина 

Назив 2014 2015 2016 Укупно 

СШ "Н.Тесла" 1.079.301,00 4.389.122,00 4.748.720,00 10.217.143,00 

ОШ "Св.Сава" 1.370.449,00 5.573.116,00 6.029.721,00 12.973.286,00 

НБ "Вук Караџић" 114.660,00 352.581,00 378.380,00 845.621,00 

ПУ "Полетарац"   380.896,00 1.621.880,00 2.002.776,00 

Дом културе 62.656,00 191.101,00 206.765,00 460.522,00 

ЈП "Лепеница"   77.380,00 196.427,00 273.807,00 

Општина 582.299,01 2.348.606,00 2.562.115,56 5.493.020,57 

  3.209.365,01 13.312.802,00 15.744.008,56 32.266.175,57 
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5. УГОВОР  СО БАТОЧИНА СА АСА ВРБАК доо Лапово 

Депоновање комуналног отпада представља, као и у већини општина широм Србије једини начин 

одлагања чврстог отпада  у општини Баточина. Организовано сакупљање комуналног отпада 

поверено је фирми “А.С.А. Врбак” доо из Лапова. 

 Увидом у регистрацију на сајту АПР Друштво за управљање санитарном депонијом Врбак доо, 

Лапово (Варошица) основано је 20.01.2006. године под матичним бројем  20122048 . скраћени 

назив ВРБАК доо Лапово. Оснивачи овог друштва су  5 (пет општина) Велика Плана, Лапово,  

Рача Крагујевачка, Деспотовац и Баточина са по 20% учешћа у капиталу. Има законског 

заступника господина Дејана Петровића ЈМБГ 1505959172208 у вд мандату. Нема забележби, 

нема информација о оснивачком акту, нема органа управљања, нема одлуке регистратора о 

регистрацији друштва,   нема обелодањених и поднетих финансијских извештаја за 2014 и 2015 

годину, нема  никаквих објављених докумената. Текући рачун 150-13567-80 код Цреди банке.  

Друштва са ограниченом одговроношћу А.С.А. Лапово (Варошица) матични број 20338369 

основано је учешћем у капиталу од стране ВРБАК доо од 49% које  је уписало и уплатило 

новчани капитал од 48.953,21 динара и 245.000 евра  ( 245.000 x 123,00=30.135.000) уписало као 

неновчани капитал који није унет и који стоји као обавеза за осниваче.  ФЦЦ ЕКО друштво са 

ограниченом одговорношћу из Београда  уписало је и уплатило   23.300.300,00 плус  50.097,36 

што укупно износи 23.350.397,36 динара или 50% учешћа  и .А.С.А. Интернатионал 

енвиронментал сервице ГмбХ матични број ФН 32957  из Аустрије је уписало и уплатило 982,45  

плус 467.147,71 динара што укупно износи  468.130,16 динара или 1% учешћа у капиталу. Ова 

структура је дефинисана Уговором о поверавању комуналних делатности стратешком партнеру 

на период од 25 година у делу II тачка 1.2 страна 2 а на основу Јавног позива од 07.09.2006 

године и понуде  од 22.09.2006. године коју је  дало А.С.А. Интернатионал Енвиронмент 

Сервицес ГмбХ односно Одлуке Скупштине привредног друштва “Врбак” доо. 

Одлуком о давању сагласности о оснивању заједничког предузећа за сакупљање и рециклажу 

комуналног отпада за општине Баточина, Велика Плана, Деспотовац, Лапово, Рача и Свилајнац 

број  020-66/06-1 од 19.06.2006. године  дата је сагласност да „Врбак“ доо из Лапова и АСАЕС 

доо Крагујевац оснују  заједничко предузеће са седиштем  у Лапову које би се бавило 

сакупљањем и рециклирањем комуналног отпада на територији шест општина.  Исто тако, 

Одлуком број  020-9/01 од 06.03.2007. године  Скупштина општине Баточина је  дала сагласност 

да се на основу Одлуке  привредног друштва „Врбак“ доо из Лапова распише јавни конкурс за 

прикупљање писмених понуда за избор стратешког партнера за поверавање обављања комуналне 

делатности. „ Врбак“ доо је у име општине Баточина закључило уговор  и изабрала стратешког 

партнера А.С.А.  Интернатионал енвиронментал сервицес ГмбХ. На основу овог Уговора  

поверава се обављање комуналне делатности на 25. година. Истом Одлуком у тачки ИВ даје се 

сагласност  да „Врбак“ доо  са  А.С.А. Интернатионал енвиронментал сервицес ГмбХ склопи 

Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „А.С.А. Врбак“ доо са седишетем у 

Лапову и да  органзује и пусти у рад  друштво ограничене одговорности а ради заједничког  

прикупљања  комуналног  отпада.  Одлуком Скупштине друштва Врбак доо од 09.11.2006 године 

усваја се Уговор о поверавању комуналних делтности стратешком партнеру на период од 25. 
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година а за потребе комуналних делатности, односно сакупљање, превоз, третирање и одлагање 

комуналног отпада, укључујући и рад депоније и центра за третирање отпада који се налази на 

територији КО Лапово. 

На основу Уговора о поверавању обављања комунлане делатности  доноси се Одлука број 020-

37/08-01 од 21.03.2008. године којом се прихвата и даје сагласност  на Уговор о одлагању  

неопасног отпада  између Општине Баточина и Привредног друштва А.С.А. „Врбак“ доо из 

Лапова. Склопљен је Уговор о сакупљању отпада број 020-36/08-01 од 24.03.2008. 

Основним уговором од 18.03.2008. године број 020-36/08-01 од 24.03.2008. утврђене су цене 

услуга.  23.11.2012. донета је Одлука о давању сагласности на предлог Анекса уговора о 

сакупљању отпада и у   тачки II даје се сагласност на цене из члана 1 Анекса уговора број  020-

728/12-01 од 04.12.2012. године. Анексом уговора уз основни уговор уговара се нижи ниво цена 

и од 01.04.2011 године  члан 1 став 1 тачка 4.1 утврђена је цена 121,00 динара по члану 

домаћинства а од 01.02.2013. цена ће се утврђивати и мењати у складу  са чланом 26 и 28 Закона 

о комуналним делатоностима сходно члану 1 тачка 4.4.. 

За правна лица цена од 01.04.2011. године цена је 21,13 динара по м2 месечно без ПДВ сходно 

члану 1 тачка 4.6. Почев од 01.02.2013. године цене ће се утврђивати  у складу  са Законом о 

комуналним делатностима сходно члану 26 и 28 а у складу са чланом 1 тачка 4.7. 

Члан 1 тачка 4.9 Анекса уговора за физичка лица  предвиђа да сваког 1.јануара  у наредном 

периоду АСА „Врбак“доо има право да усклађује цене , чланом 1 тачка 4.12 Анекса Општина 

Баточина даје сагласност и одобрење како на цене сакупљања отпада дефинисане овим уговором, 

тако и на начин усклађивања цена сакупљања отпада како је то дефинисано  овим уговором. 

Цене се усклађују сходно Закону о комуналним делатностима члан 26 и 28. 

Веома важно и битно везано за цене је Решење број 020-20/13-01 од 14.03.2013. године којим је 

у алинеји  И  одобрена цена  за физичка лица 142,78 динара месечно по кориснику односно 

члану домаћинства  а у алинеји II за правна лица дата је сагласност на цену од 24,93 динара 

по м2. Ове цене се усклађују и примењују у складу са чланом 26 и 28 Закона о комуналним 

делатностима. Треба извршити анализу ових  права у вези са правом  на усклађивање цена. АСА 

Врбак доо нема комуникацију са СО Баточина тако да цене утврђују сами без одобрења  

Општинског већа како је предвиђено уговором. 

На основу обавеза из Уговора  почеле су преписке између А.С.А. „Врбак“ из Лапова и Општине 

Баточина и највише на рекламацијама цена које су најчешће рекламиране због нетачних мера и 

цена. 

Допис број 025-165/14-05 од 10.04.2014. године сходно члану 7 Закона о јавним набавкама треба 

утврдити и доделити искључиво право у пружању услуга . Овај допис је упутила општина  

Баточина у циљу сазнања да ли АСА „Врбак“ доо може да врши јавне набавке без тендера. АСА 
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„Врбак“ доо је 19.06.2014 на допис  број 025-165/14-05 од 10.04.2014.  доставила непотписан 

допис који није заведен у којем се тврди да нису обавезни да поштују Закон о јавним набавкама. 

Овакво стање како је сада  треба преиспитати  и преиспитати комплетан однос а нарочито у 

области формирања цена. 

На основу расположивих докумената, а то не значи да их нема још, није било могуће сагледати 

целокупну ситуацију и положај локалне самоуправе у овом Уговору. Такође остаје недефинисано 

како мењати цене  што такође треба преиспитати. У основном Уговору и у Анексу  нигде није 

дефинисан начин преузимања  опреме од ЈКП „7 јули“, попис средстава која су дата, на пример, 

камион смећар који је добијен из донација, велики број контерјнера који су купљени нови а које 

користи АСА „Врбак“.   

У зависности од расположења у АСА „Врбак“ или руководству локалне самоуправе Баточине 

средства су се давала или узимала. Тако, према информацијама,  камион смећар се често шетао 

из руке у руку.  Зато све ово мора бити под посебном пажњом  и треба доћи до свих релевантних 

докумената јер очигледно да их нема у СО Баточина, нешто је у приватним рукама, нешто у 

општини а највише у ЈКП „7 јули“. Према информацијама и сазнањима као и разговора са 

бившим  директором ЈКП „7 јули“ Добривоје Ковановић није хтео да потпише документ о 

примопредаји средстава и да је такав документ потписао Председник  Скупштине Општине 

Баточина у то време. Такав папир би требало да постоји у АСА „Врбак“ доо. На основу разговора 

са представницима АСА „Врбак“ доо у Лапову  се дошло до сазнања да таква документа не 

постоје у њиховој архиви као и да они нису овлашћени да такве информације дају с обзиром да 

постоји друштво „Врбак“доо које је представник оснивачког капитала општина па и општине 

Баточина.  Исто тако, документа ЈКП „7 јули“ тренутно нису расположива за увид због не 

постојања одговорног лица, не постојања запослених у њему, због небриге о документима, 

хаотичне и несређене архиве. Исто тако, покренут  па обустављен поступак стечаја ЈКП „7 јули“ 

онемогућава увид у документацију пословних односа између ова два предузећа. Једино што се са 

сигурношћу може утврдити да постоје донете одлуке које су објављене у Службеним гласницима 

СО Баточина са скромним образложењима и без икакве студије оправданости као и анализе 

потребе за таквим уговором. Одузимањем права на обављање комуналне делатности сакупљања 

отпада ЈКП „7јули“ из Баточине одузима му се најдоходовнија делатност  и на тај начин 

угрожава опстанак. Према сазнањима и разговора са тадашњим руководством није било 

потребно да се уступа делатност у корист АСА „Врбак“ доо из Лапова јер је ЈКП „7 јули“ ту 

делатност обављало коректно и убирало приходе. У том периоду је ЈКП „7 јули“ имало 

бесплатно одлагање смећа на депонији ЈКП „Чистоћа“ из Крагујевца.  

Овим уговором је нанешена штета ЈКП „7 јули“ из Баточине на тај начин што му је одузето право 

обављања комуналне делатности изношења  смећа која је најпрофитабилнија. Овим је нарушен 

економски амбијент, одузето тржиште и онемогућено коректно и исплативо пословање које је 

доносило и највише пара. То је и почетак урушавања економске снаге и стабилности овог 
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комуналног предузећа. Не постојање квалитетног образложења као ни анализа оправданости 

одузимања делатности наводи на закључак да је постојала самовоља и однос снага у Скупштини 

општине Баточина који није водио рачуна о јавном интересу. 

Овим уговором АСА Врбак доо је омогућено да наплаћује услуге сакупљања отпада од грађана 

као и од свих индиректних корисника буџета. Од  СО Баточине наплаћује сваку тону 

депонованог отпада што годишење износи цца 9.000.000,00 динара а од индиректних корисника 

буџета  за услугу изношења смећа још цца 1.500.000,00 динара. На овај начин ЈКП „7 јули“ је 

изгубио свој приход а СО Баточина има одлив буџетских средстава. 

Није дефинисан оснивачки улог, није уплаћен, није исказан у књигама, незна се ко је члан 

Надзорног одобра у АСА од стране СО Баточина, ко је пристуствовао седницама, ко је 

расправљао о завршним рачунима и мног других питања. АСА Врбак доо  није ни једном 

поднело извештај о раду Општинском већу Баточина, није поднело програм рада и пројекцију 

развоја и унапређења квалитета услуга, није поднет никакав инвестициони план. СО Баточина је 

само корисник и платац услуга изношења смећа. СО Баточина и ако је поверила обављање 

комуналне делатности изношења смећа АСА Врбак доо, не утиче нити управља овим процесом.  

Неопходно је ово партнерство са АСА Врбак преиспитати, анализирати и ставити на дневни ред 

Скупштине општине Баточине у циљу сагледавања стања и предлога шта и како даље, са 

економском анализом и студијом оправданости и одрживог развоја. Услуге које АСА Врбак доо 

врши на теритирији СО Баточине су највише и то је неодрживо. Није незамариво и  оптерећење 

буџета за услуге које плаћа локлана самоуправа и индиректни корисници. У табели се види 

убирање прихода по годинама и по корисницима. Задњих година су износи високи и могли би 

бити предмет анализе у циљу сагледавања оправданости оваквог партнерства. 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Укупно 

1 Основна школа  5.000 80.000   1.122.061 880.576 747.979 530.281 922.494 858.539 5.146.930 

2 Средња школа Никола Тесла             242.335 252.911 252.911 748.158 

3 Дсом културе Доситеј Обрадовић       42.771 85.543 25.644 52.572 52.652 52.652 311.835 

4 Библиотека Вук Караџић                      30.011        30.011 60.022 

5 Дечји вртић Полетарац         197.054 151.914 87.149 141.503 141.503 719.123 

6 Општина Баточина 88.519 141.631 141.631 221.687 98.672 183.161 115.634 186.915 186.915 1.364.766 

7 Дом здравља           168.000 126.000 126.000 126.000 546.000 

8 Фондови за комуналну делатност   1.200.435 5.055.309 6.955.934 6.524.640 7.810.866 8.935.712 8.591.655 9.082.939 54.157.490 

  УКУПНО: 93.519 1.422.066 5.196.940 8.342.453 7.786.484 9.087.565 10.089.684 10.304.141 10.731.470 63.054.323 

 

На жалост, ноншалантно улажење у посао са  АСА Врбак доо и оснивањем друштва Врбак доо  је довело 

до тога да локлна самоуправа односно СО Баточина од тада па до данас није у прилици да контролише и 

управља процесима  сакупљањем, депоновањем и рециклирањем неопасног отпада.  Више од десет година 

ова област није на дневном реду органа локалне самопураве. Нема анализе рада, нема предлога 

инвестирања, нема програма рада на који би Општинско веће дало примедбе или предлагало неке нове 

мере. Ни један извештај о раду Врбак доо није био на дневном реду као ни извештај АСА Врбак доо. Из 

свега се може констатовати да општина Баточина не може и не утиче на квалитет пружања услуга из 
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комунлане делатности прикупљања неопасног отпада.  Ово стање се мора променити на тај начин што ће 

органи општине Баточине морати да узму активну улогу у одлучивању на побољшању квалитета услуга. 

Ово се нарочито односи на квалитет услуга на сеоским подручјима где је изразито недовољно контерјнера 

за смеће. 

 Анкетни одбор констатује да ЈКП „Водовод и канализација“ преузимањем водоснабдевања Баточине није 

преузео ни једног радника ЈКП „7 јули“ нити је са територије Баточина запослио новог радника. 

6. ПРОБЛЕМАТИКА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈКП „7 ЈУЛИ“  БАТОЧИНА 

ЈКП „7 јули“ основано је 1989 године Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије  7 јули Баточина (Службени лист Региона 

Шумадије и Поморавља број 28/1989) и регистровано као Јавно комунално предузеће за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „7 јули“ Баточина и уписано у регистар Агенције 

за привредне регистре Решењем број 65692 од 09.06.2005. године. Приликом прве регистрације 

предузеће је регистровано код Привредног суд у Крагујевцу. 15.03.2013 је извршено прво 

усклађивање организације и начин пословања са Законом о јавним предузећима (Службени 

гласник РС број 119/12). Предузеће је основано са циљем да се бави производњом и 

дистрибуцијом топлотне енергије, топле и вреле воде и паре као делатношћу од општег интереса. 

Ова делатност је регистрована као претежна делатност. ЈКП „7 јули“ бави се и другим 

делатностима као што је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, сакупљање отпада који 

није опасан, изградњом цевовода, постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих система, осталом трговином на мало у специјализованим продавницама. 

Крајем 2013. године донета је  Одлука о другој  допуни Одлуке о промени оснивачког акта јавног 

комуналног предузећа „7 јули“ Баточина број  020-833/13-01  од 30.12. 2013 којом се одлучује да 

искључиво право обављања делатностима снабдевање паром и климатизацијом, сакупљање, 

пречишћавањем и дистрибуцијом воде, уклањање отпадних вода, услуге осталог чишћења, 

услуге уређења и одржавања околине има ЈКП „7 јули“ из Баточине. 

Исто тако, 16.05.2014. године Скупштина општине Баточина из одређених разлога доноси Одлуку 

о стављању ван снаге Одлуке о другој допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузаћа “7 јули” Баточина број 020-276/14-1. Овом  Одлуком се одузимају сва 

права на искључиво право  бављењем комуналним делатностима која су дата Одлуком број  020-

833/13-01 од 30.12.2013. године (''Сл. гласник општине Баточина'', број 16/13). Доношењем ових 

одлука је почетак краја ЈКП „7 јули“ Баточина. 

Истог дана Скупштина општине Баточина доноси  Одлуку о водоснабдевању на територији 

општине Батичина број 020-275/14-01 од 16.05.2014. године којом чланом 1 послове снабдевања 

водом за пиће и дистрибуцију воде на територији општине Баточина поверава ЈКП-у „Водовод и 

канализација“ из Крагујевца. Чланом 5 ове Одлуке  утврђује се обавеза да Општина Баточина с 

једне стране и ЈКП „Водовод и канлизација“ са друге стране закључе уговор којим  ће се 
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прописати права и обавезе у управљању водоводним системом Баточине а који ће ратификовати 

Скупштина општине Баточина. 

Тако уходаном шемом понашања 14.07.2014. године Скупштдина општине Баточина је донела 

Одлуку о потврђивању уговора о снабдевању и дистрибуцији воде за пиће на територији општин 

Баточина број 020-459/14-01 којом се потврђује уговор број 020-416/14-01 од 27.06.2014. године.  

Чланом 5. Уговора предвиђено је да ће ЈКП „Водовод и канализација“ почети са очитавањем и 

наплатом утрошка воде од 01.06.2014. године. Овим уговором је Скупштина општине Баточина 

више него очигледно склопила уговор о преузимању дуга од ЈКП „7 јули“  у висини од 

124.910.653,92 динара што се види у члану 14 став 2.  Чланом 15 став 1 се утврђује да Корисник 

(СО Баточина) приступа наведеном дугу из члана 14  Уговора. Имајући у виду Закон о платном 

промету  (Службени лист СРЈ 3/02; 5/03, Сл. Гласник РС број 43/04; 62/06; 111/09; 31/11 и 139/14) 

као и Закон о платним услугама (Сл. Гласник РС  139/14) и Закон о обављању плаћања правних 

лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност (Сл.гласник РС бр. 68/2015) а 

сходно члану  5 “…..Правна лица и предузетници не могу измиривати међусобне новчане обавезе 

на начин из става 1. овог члана, уколико су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради 

извршења принудне наплате, осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески 

поступак.” У члану 87а став 7 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл 

гласник РС 80/02…..108/16) утврђује да “……Банка је дужна да по пријему налога од стране 

организације надлежне за принудну наплату, издатог на основу решења из става 2. овог члана, 

одмах обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим лицима на 

основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу 

(асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са 

законом, осим за плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и 

одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству), као и по 

основу других примања (отпремнина при одласку у пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају 

смрти запосленог или члана његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за 

запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме за 

приватизацију, стечаја и ликвидације.” 

У члану 15 став 3 Уговора је предвиђена и екстра казнена камата у висини есконтне стопе за 

неисплаћени дуг. 

Овим уговором је СО самовољно у име грађана преузела обавезу плаћања растура воде. 

Непрецизно и спорно је наметнута обавеза без пристанка грађана а и да нису о томе обавештени. 

На овај начин овим уговором је СО Баточина на себе преузела обавезу да то измирује јер није 

консултовала грађане. 
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Чланом 13 Уговора је уговорено да уговор траје годину дана од дана потписивања и да ће се 

сачињавати  нови годишњи Аекси уговора. Није сачињен ни један  Анекс уговора о продужењу  

важења уговора. Овај уговор на основу овог члана више не важи.  

Скупштина општине Баточина доноси  Одлуку о начину обављања комуналне делатности 

снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода број 020-

979/15-01 од 06.11.2015. године. У члану 1 став 2 и члан 45 став 2 се позива на Уговор о 

поверавању врешења делатности који није анексиран и није му продужен рок важења. У члану 72 

ове Одлуке се само утврђује да престаје да важи Одлука о условима и начину организовања 

послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде  и пречишћавања 

и одвођења отпадних вода ( Службени гласник општин Баточина број 1/09) и Одлука о 

водоснабдевању на територији општине Баточина (Службени гласник општине Баточина  број 

5/14). Уговоре се у прелазним одредбама не спомиње. 

Анекс I уговора број 020-416/14-01 склопљен је дана 09.12.2016. године под бројем 01-020-1183 

којим се врши репрограмирање обавеза из члана 14 и додаје се нови члан 15а којим се регулише 

начин измирења обавеза у наредних 120 рата почев од 01.01.2017. године.  

Овакав начин додељивања вршења делатности је доста дискутабилан јер сем додељивања 

обављања делатности није ништа дефинисано нити је неком Одлуком или документом утврђено 

шта је дато на коришћење ЈКП “Водовод и канализација”.  Решењем о именовању комисије број 

020-269/14-01 од 14.05.2014. године је покушано да се изврши анализа постојећег стања водовода 

и канализације и да се утврди дужина и кавлитет водоводне мреже и канализације на територији 

општие Баточина.  Стручни људи су углавном били из ЈКП “Водовод и канлаизација” из 

Крагујевца. У записницима и коначном извештају ове комисије се установљава дужина мреже 

даје се опис стања и кавалитета али се не констатује вредност како водоводне тако и 

канализационе мреже. Углавном се описује стање. Комисија није предложила ни једну меру на 

побољшању и евентуалну реконструкцију мрежа ради побољшања кавалитета услуга. 

Записником број 7489 од 13.06.2014 комисија је као најважнију ставку утврдила укупан 

финансијски дуг ЈКП “7 јули” према ЈКП “Водовод и канализација”  у висини од 124.910.653,92 

динара без прилога и утврђене старосне структуре потраживања. Нема документа на основу 

којих се утврђује  вредност мрежа које се дају на коришћење, нема примопредајне листе и попис 

шта је дато на коришћење. Остаје отворено питање како се и у чијој евиденцији води ова 

имовина и ко за њу одговара. Према члану 11 став 2 Закона о јавној својини (Сл гласник РС број 

72/11, 88/13 И 105/14) мрежом се сматра непокретна ствар са припацима, односно збир ствари, 

намењених  протоку материјала или енергије ради њихове дистрибуције корисницима или 

одвођења од корисника. Водоводна мрежа спаде  у мрежу у смислу члана 11 став 1 Закона о 

јавној својини. Реч је о мрежи која је намењена  за пружање услуга (снабдевање водом). Она се 

не може дати у својину већ на коршћење. Начин коришћења и чувања није прецизиран нити је 

речено у чијим ће се књиговодственим евиденцијама водити ова имовина. Нема докумената о 

примопредаји. .Сматрамо да је уговор веома неповољан са назнакама и штетности. Непотребно је 
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преузета велика финансијска обавеза која оптерећује буџет у дужи временски период са великом 

апсолутном цифром и сасвим непотребно. Анализа би показала да је сасвим другачије требало 

поступити и да није било потребно преузимати дуг већ да је било корисније да се 

субвенционисало ЈКП “7 јули” Баточина тако да би на дирактан начин буџет општине имао 

корист од пореза на зараде радника као и од убраног ПДВ. Било је потребно стабилизовати ЈКП 

“7 јули” и омогућити му да опстане а не одузимати му једну по једну делатност и од њега 

учинити богаља.  

Снабдевање водом је од веома велике важности за живот и стандард грађана па због свега 

изнетог Анкетни одбор сматра да ова проблематика мора бити много транспарентније третирана 

и много чешће стављана на дневни ред  у циљу побољшања снабдевања водом као и 

инвестирањем у водоводну мрежу. На основу увида у разну документацију која је била доступна 

Анкетном одбору изводи се закључак да се овом проблем прилазило веома непрофесионално на 

свим нивоима и свим структурама које су одлучивале о овој проблематици. О инвестицијама и 

проблематици инвестиција у области водоснабдевања биће више речи код анализе инвестиција 

Фонда за комуналну делатност. 

 

7. ПРОБЛЕМАТИКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 

У циљу испуњавања своје функције СО Баточина је из буџета вршила доделу помоћи одређеној 

катергорији становништва. У тешким условима у којима живе поједини грађани били су 

принуђени да се обрате за помоћ. Међутим, критеријуми који су дефинисали те услове као и 

начин доделе тих средстава није био у функцији помоћи таквом слоју становништва и грађана 

Баточине. 

Прегледана су сва Решења о исплати једнократне помоћи. Ишло се у Центар за социјални рад за 

додатне инфомрације. Од силних исплаћених једнократних помоћи у првој половини 2012 

године  као покрће постоје  само издата Решења о додели једникратне помоћи и исплата. Нема 

мишљења Центра за социјални рад да су то лица која су заиста социјално угрожена или да су 

интервјуисана од стране Центра за социјални рад и да се констатује имовно стање односно 

социјални статус. Сва решење су издавана на основу Правилника о једнократној помоћи 

произвољно и самовољно. Било је потребно само да се поднесе захтев. Било је довољно да неко 

зна да се дели неки новац и поднесе захтев, добија оно што је тражио. У целој овој ситуацији се 

непобитно закључује да је Правилник о једнократној  помоћи донео Председник општине 

Баточина сам и примењивао по критеријумима које је он сам одређивао и процењивао. У 

Правилнику о једнократној помоћи нема критеријума како поделити ове помоћи, нема мишљења 

Центра за социјални рад а Решења су доношена по слободној процени и по личним симпатијама. 

Анкетни одбор се не може отети утиску да се ове једнократне помоћи исплаћују у предизборном 

периоду 2012 године (избори су одржани 06.05.2012. године) и да је служило само за куповину 

гласова. Финансијска средства су обезбеђена из буџета и из буџета Републике Србије у износу од 
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2.148.500,00 динара из наменских средстава за пројекат Хуманост на делу . Целокупан износ је 

уплаћен 08.02.2012. године у износу од 1.360.000,00 динара.                                      

Једнократна помоћ је исплаћивана  у:                                                                                                                                                              

2012 години 2.148.500,00  динара                                                                                                                                     

2013 години 1.218.390,00 динара,                                                                                                                                                                   

2014 години 1.056.619,00, динара                                                                                                                                                                     

2015 години    466.500,00 динара,                                                                                                                                                      

2016 години     164.500,00, динара до 24.априла 2016. године   

У овом мноштву издатих решења има мало решења која су комплетна и која имају суштину за коју су 

издата, мало је средстава исплаћено социјалним случајевима. За Анкетни одбор није социјални случај ако 

неком појединцу касни плата неколико месеци или ако му је плата мала, социјални случајеви су где у 

породицама не ради нико, немају за хлеб, за лекове, немају за најосновније потребштине за живот и лица 

које је процењивао Центар за социјални рад који је за то оспособљен и кадровски попуњен. Једнократне 

помоћи су исплаћиване и онима којим је каснила исплата зарада. 

На основу расположиве документације и увида у ту документацију Анкетни одбор је констатовао да су 

ове помоћи дељене недокументовано, произвољно, по личним симпатијама и у очи избора из чега се може 

извући мотив и разлог исплате једнократне помоћи. Износ од 2.148.500,00 динара је респектабилан за 

оскудан  буџет општине Баточина. 

 
Ред. 

Бр. 
Име и презиме Број решења Датум Износ Документација 

Мишљење Центра 

за социјални рад 
Напомена 

1 Виолета Симић, Црни 

Као 

400-5/12-01 06/01/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина животних 

намирница 

2 Виолета Симић, Црни 

Као 

400-45/12-01 20/02/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина животних 

намирница 

3 Максимовић Владимир, 

Прњавор 

400-54/12-01 19/04/12 16.000,00 - не Куповина животних 

намирница 

4 Виолета Симић, Црни 

Као 

400-57/12-01 20/03/12  -Без документације не Одбивена 

5 Божидар Димић, 

Баточина 

400-60/12-01 05/03/12 4.500,00 -Копија личне карте не  

6 Горица Бига, Баточина 400-64/12-01 05/03/12 12.000,00 -Изјава о кучној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Школовање деце 

7 Драган Димић, Баточина 400-71/12-01 09/03/12 20.000,00 -Без докумемтације не Упис апсолвентског стажа 

ћерке 

8 Марија Маврак, 

Баточина 

400-72/12-01 08/03/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

ѕаједници 

-Лекарско увереЊе за 

ћерку 

не Трошкови операције детета 

9 Новица Станојевић, 

Баточина 

400-81/12-01 13/03/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

намирница 
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-Уверење са НСЗ 

10 Миодраг Вучковић, 

Црни Као 

400-92/12-01 29/03/12 8.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Трошкови школовања деце 

11 Јовица Ђорђевић, 

Баточина 

400-100/12-01 20/03/12 12.000,00 -Упут за лечење у КЦ 

жене 

не Куповина лекова и одласка на 

лекарску контролу 

12 Виолета Симић, Црни 

Као 

400-121/12-01 29/03/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

живорних намирница 

13 Миленко Вељовић, 

Црни Као 

400-137/12-01 06/04/12 16.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

живорних намирница 

14 Срећко Стојановић, 

Баточина 

400-174/12-01 17/04/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

живорних намирница 

15 Драгана Дукић, 

Баточина 

400-172/12-01 19/04/12 17.500,00 -Копија личне карте, 

-Копија индекса 

не Помоћ у плаћању школарине 

на медицинском факултету 

16 Миомир Станковић, 

Баточина 

400-178/12-01 18/04/12 14.000,00 -Копија личне карте не ОШ Свети Сава Баточина, 

због тешке материјалне 

ситуације 

17 Бојан Јевтић, Брзан 400-181/12-01 19/04/12 17.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина лека за сина 

18 Сања Танасијевић, 

Прњавор 

400-203/12-01 19/04/12 15.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Трошкови лечења детета 

19 Сунчица Првуловић, 

Брзан 

400-223/12-01 24/04/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

животних намирница 

20 Небојша Милосављевић, 

Баточина 

400-205/12-01 23/04/12 30.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Отпусна листа сина-

ДК 

не Трошкови лечења детета 

21 Божица Димић, 

Баточина 

400-405/12-01 10/09/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Због тешке материјалне 

ситуације 

22 Саша Павловић, Лапово 400-413/12-01 12/07/12 50.000,00 -Лекарско уверење не Лечење у Бечу 

23 Предраг Бошковић, , 

Баточина 

400-416/12-01 06/08/12 4.000,00 -Лекарско уветење не Куповина лекова 

24 Славољуб Миливојевић, 

Доброводица 

400-427/12-01 19/07/12 30.000,00 -Копија личне карте не Куповина основних 

животних намирница 

25 Душица Ђорђевић, 

Баточина 

400-432/12-01 14/08/16 5.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

животних намирница 

26 Бранко Павловић, 

Баточина 

400-444/12-01 09/08/12 20.000,00 -Лекарско уверење 

-Копија личне карте 

не Операција ноге 

27 Михајло Димитријевић, 

Градац 

400-466/12-01 31/08/12 25.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Потврда о 

школовању 

не Трошкови школовања 

28 Ана Јевтић, Баточина 400-467/12-01 31/08/12  -Извод о кућној 

заједници 

553-00-88/2-12 Одустала 
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-Копиа личне карте 

29 Ненад Димић, Баточина 400-488/12-01 28/09/12 15.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Уверење НСЗ 

не Трошкови школовања деце 

30 Зоран Пантелић, 

Бадњевац 

400-489/12-01 28/09/12 15.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија Личне карте 

не Трошкови школовања деце 

31 Роса Динић, Баточина 400-494/12-01 18/10/12 3.000,00 -Изјава о кучној 

заједници 

-Копија личне карте 

553-00-82/2-12 Ради у Дому здравља, 

куповина основних животних 

намирница 

32 Зорица Стојановић, 

Баточина 

400-496/12-01 08/10/12 5.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Уверење НСЗ 

553-00-84/2-12 Куповина основних 

животних намирница 

33 Славољуб 

Миловановић, Брзан 

400-502/12-01 26/10/12 4.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

553-00-87/2-12 Школовање деце 

34 Снежана Филиповић, 

Кијево 

400-506/12-01 26/09/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Школовање деце 

35 Стефан Маринковић, 

Баточина 

400-508/12-01 28/09/12 15.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Уплата школарине 

36 Ана Јевтић, Баточина 400-509/12-01 01/10/12 12.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Извештај лекара  за 

дете 

не Трошкови лечења детета 

37 Наташа Савић, Црни као 400-525/12-01 22/10/12 15.000,00 -Копија личне карте 

-Лекарско уверење ѕа 

дете 

не Трошкови лечења детета 

38 Миладин Симић, 

Баточина 

400-548/12-01 27/11/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

ѕаједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних 

животних намирница 

39 Наташа Савић, Црни 

Као 

400-595/12-01 21/12/12 

 

15.000,00 -Копија личне карте 

-Лекарско уверење ѕа 

дете 

не Трошкови лечења деце 

 

Најчешће образложење у захтевима за једнократну помоћ је тешка материјална ситуација у 

породицама.  Ови захтеви су недокументовани и веома слабо образложени и  без стручног 

мишљења Центра за социјални рад. 

 

Имајући у виду напред речено Анкетни одбор долази до закључка  да су драстично прекршене 

све норме Закона о социјалној заштити  (Сл. гласник РС број 24/11) а нарочито члан 14, 68, 110 и 

119 по којима је било неопходно да коришћење исплате једнократне помоћи врши Центар за 

социјални рад а да једино у натури то може вршити служба одређена актом јединице локалне 

самоуправе.  

Истовремено се девалвира намера законодавца да се помоћ пружа лицима којима је неопходно уз 

уважавање  њихових физичких, психичких, моралиних и других стања. 
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8. ПРОБЛЕМАТИКА СПОРТСКИХ КЛУБОВА 

Анкетни одбор је на основу извештаја о утрошку буџетских средстава  за спорт извршио увид у 

пословне књиге одређених клубова где су средства највише трошена и нарочито обратио пажњу 

на утрошак који је мало или недовољно документован. Анкетни одбор је посебно посветио 

пажњу већим клубовима који су имали веће захватање из општинског буџета. Исто тако, посебна 

пажња је посвећена одређеним трошковима за које је сматрано да су могли да буду 

злоупотребљени. Нарочита пажња је посвећена код трошења буџетских средстава за набавку: 

опрме, горива, хранарине, зарада, аутобуског превоза.  

Анкетни одбор је на основу дописа и обавештења представницима ФК Слога из Баточине 

посетио просторије ФК Слога. Присутни испред  ФК Слога су Секретар клуба  ФК Слога  

Видаковић Владимир и економ клуба     Марковић Тодор.    Анкетни одбор је прегледао 

расположиву документацију и прикупио одговарајуће информације. На самом почетку секртар 

клуба господин Видаковић Владимир је изјавио да даје на увид сву документацију којом 

располаже. Напоменуо је да није извршена примопредаја између старог и новог руководства 

клуба. Секретар клуб је изјавио   да располаже документацијом коју је затекао у просторијама 

клуба али да није добио документацију ранијег периода и то документацију од 2010 па уназад. 

Изјавио је да је од претходног секретара клуба ФК Слога Ђокић Небојше добио печат и Статут.  

Прегледом документације вршена је провера документованости утрошака буџетских 

финансијских средстава за хранарине, путне трошкова, зараде запослених, набавке опреме, 

набавке горива, превозу фудбалера и других трошкова. 

Код набавке опреме установљено  је да сваку набавку прати рачун о набавци. Код издавања 

опреме није рађено требовање и није назначено лице које дугује ту опрему (штуцне, копачке, 

чарапе, дресови, пешкири и друго). Нема рачунополагача а није ни нормативно утврђено колико 

траје та опрема. Нема правилника о употреби и дужини рока употребе. Овакво издавање и 

набавка опреме је одокативно и не регулисано интерним Правилником. 

Методом узорака проверили смо набавке из 2012 године и то по следећим рачунима:                                                                              

Р-н 7/12 од 16.03.2012. на износ од 8.550,00 Спорт визион доо Крагујевац                                                                                   

Р-н 78 од 13.02.2012. на износ од 7.160,00  ЦАРВЕЛ доо Крагујевац                                                                                     

Р-н 1-3/2012 од 01.03.2012 на износ од 5.391,00 БЕСТ  Крагујевац                                                                                                

Р-н 2/12 од 22.02.2012 на износ од 8.990,00 Н Спорт  Крагујевац                                                                                                     

Р-н 42 од 31.12.2011 на износ од 7.492,00 Делта спорт Београд                                                                                                    

Р-н 2012/02-1608-031 од 16.08.2012 на износ 5.395,00 Интерспорт С-ИСИ доо Београд                                                           

Провером у књиговодству сви ови рачуни су уредно прокњижени. 

Провером документације за исплату хранарине установљено је да су сачињаване признанице као 

и да су хранарине исплаћиване на текуће рачуне играча. Такође је исплаћивана и накнада за 
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тренинге. За износ хранарине до неопорезивог износа није се обрачунавао порез а изнад 

неопорезивог  износа обрачунаван је порез на друге прихода али не адекватно и не по закону.   

На основу Правилника о награђивању играча и чланова стручног штаба  број 1-3 од 15.01.2010 

године који је донео Управни одбор ФК Слога није предвиђено да се играчима исплаћују 

трошкови тренинга сем хранарине. Нема никаквог накнадног акта који оправдава исплату ових 

накнада.  

Увидом у документацију код исплате горива установиљено је  да у благајни постоје рачуни 

набавке горива. Сви рачуни имају фискалне исечке. Ни један рачун као документ правдања 

трошка нема путни налог, нема ко је трошио гориво, нема регистарски број возила, нема 

пређених километара,  нема на којој релацији је вожено и нема  извештаја  за које сврхе је 

трошено гориво, на пример превоз фудбалера на одигравање утакмица  и на коју утакмицу. Ни 

један рачун није оверен потписом  одговорног лица. Сходно  тачкама 9,10,11 и 12  Правилника  о 

награђивању играча и чланова стручног штаба  овакво исплаћивање је неосновано и неоправдано 

јер у овим тачкама Правилника регулисано је накнађивање путних трошкова а сходно Одлукама 

УО. Исплата готовинских рачуна за набавку и утрошка  горива је вршена неселективно.  

Трошило се и исплаћивало бахато и неконтролисано. Анкетни одбор није могао да утврди колико 

је горива утрошено оправдано а колико неоправдано.  Исплате за утрошено гориво су 

недокументовано исплаћиване и неосновано јер сем рачуна не постоји основ тог трошка. 

Трошкови утршка горива су из године у годину смањивани а расли су трошкови превоза 

аутобусом или минибусом. За превоз фудбалера аутобусима склапани су уговори са 

превозницима. Констатација је да су исплате за гориво вршене неконтролисано, самовољно и без 

икакве контроле, довољно је било да се донесе готовински рачун и да буде исплаћен. 

Контролом документације за исплаћене зараде запослених у фудбалском клубу ФК Слога 

утврђено је да су истовремено радили по два до три радника.  У клубу нема  Правилник о раду и 

систематизацији  радних места тако да није било могуће са поузданошћу утврдити да ли су ова 

радна места потребна или не. Углавном су  радници запошљавани на месец дана или три месеци 

што значи на одређено време. Ови радници нису радили на пословима фудбалског  клуба већ су 

били на пословима у управи Општине Баточина. Анкетни одбор је извео ову констатацију на 

основу  потврда које су радници подносили за накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са 

посла. Ова документација се налази у књиговодственим документима архивирани у 

регистраторима у ФК Слога Баточина. 

Провером је  утврђено да се у књигама не воде подаци о продаји улазница. Нема трага о висини 

колико је остварен приход  у претходном период. Новац прикупљен продајом улазница се 

користио неконтролисано и без евиденције.  Анкетни одбор није могао да утврди висину убраног 

прихода али указује на злоупотребу и прикривање прихода. 
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Извршена је контрола пословних књига ЖСК Жировница за период 2012-2016 године. 

Документацију је доставио и презентовао Карић Немања. Прегледана је документација као и 

књижења по годинама од 2012 до 2016. године. 

У 2012. години за спортску опрему је утрошено 115.424,00 динара. За све набавке постоје 

оригинални рачуни који су уредно прокњижени. За реконструкцију игралишта утрошено је 

66.092,00 динара ( за превоз земље 34.200,00 динара, за ваљање терена 28.200,00 динара и за 

утрошено гориво 3.572,50 динара). За трошкове такмичења утрошено је 168.310,00 динара 

(трошкови судија и делгата 135.310,00 динара и трошкови котизације за такмичење 30.540,00 

динара). 

У 2013. године је за спортску опрему утрошено 206.501,00 динара (тренерке, дресови,шорцеви, 

копачке, голманске рукавице, мреже за голове) све документовано и прокњижено у 

књиговодству. За уређење просторија и свлачионице утрошено је 68.200,00 динара. За трошкове 

такмичења утрошено је 237.480,00 динара ( за трошкове судија и делгата 171.750,00 динара  и за 

котизације и чланарине 65.730,00 динара). За хранарину играча је утрошено  450.000,00 динара. 

На списку лица која су примала хранарину налази се и Миливоје Радовановић који је члан 

управе. Зараде су исплаћене за период Биљани Тодоровић за период од 15.11. до 31.12.2013. 

године у износу од  72.537,22 динара у бруто износу. Радно место у клубу није систематизовано 

и нема Правилник о раду. 

У 2014. години  за спортску опрему је утрошено 196.266,00 динара, за одржавање терена 

47.140,00 динара, трошкови такмичења 336.140,00 динара. За хранарину играчима утрошено је 

638.021,90 динара, а на списку се такође налзи и Миловоје Радовановић који је члан управе. За 

зараде радника у клубу исплаћено је 1.129.791,44 динара бруто и то за Биљану Тодоровић И-

ВII/2014 по 30.000,00  месечно и за период VIII-XII по 35.000,00 динара. Немања Карић је 

исплаћен за период И-II/2014 по 30.000,00 динара и за период од ВИ-XII/2014 по 35.000,00 динар 

месечно.  Ивана Богдановић је исплаћена за период 15.ИВ-30.ВИ.2014. године по 35.000,00 

месечно. Марија Цалић Крстић је за период од ВII-VIII/2014. године примала по 20.000,00 динар 

месечно. 

У 2015. години за спротску опрему утрошено 127.430,00 динара. Трошкови такмичења  износе 

289.450 динара (за судије и делегате 243.450,00 динара и за котизацију за такмичење 18.000,00 

динара, за регистрацију играча, чланарина, лиценце, пријава утакмица 27.720,00 динара). 

Хранарина је исплаћена у износу од 571.000,00 динара у висини неопорезивог дела уз 

признанице и уплате на текуће рачуне. У 2015. години је за зараде исплаћено 167.502,00 динара 

за период ИВ-ВII/2015 године Марији Цалић Крстић по 25.000,00 динара месечно. И овде је 

вршено запошљавање без основа и потребе. 

У 2016. години за спортску опрему је утрошено 68.740,00 динара. Трошкови одржавања терена 

279.320,00 динара. (постављање клупа на трибинама 242.000,00 динара, поправка огдраде 
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19.800,00 динара и сређивање траве на фудбалски терен 56.520,00 динара. Трошкови такмичења 

у овој години износе 243,600,00 динара. Хранарина је исплаћена у износу од 92.000,00 динара. 

Сва финансијска документација је уредно потписана и прокњижена и одложена у архиви клуба.                                 

Извршена је контрола псоловних књига ФК “Лепеница” из Бадњевца. Лице које је презентовало 

документацију и давало објашњења о насталим променама је  Бранислав Николић. Увидом у 

документацију И налога за књижење   утврђено је да је у 2012. години  за спортску опрему 

утрошено  155.681,00   динара. За обележавање игралишта утрошено је 9.610,00 динара. 

Утрошена средства за такмичења утрошена су у износу од   222.570,00  динара.    За зараде 

запослених утрошено је 160.080,04 динара И то за Небојшу Миловановића за период IV-VI/2012 

године 81.040,02 динара и Славишу Стојановића    81.040,02 динара за период IX-XI/2012. 

године. Обојица су радили као економи у клубу.   Хранарина за играче и тренера исплаћена је у 

износу од 389.388,00 динара И обрачунат је порез на износ преко не опорезивог дела. Кроз 

хранарину је исплаћиван и Миодраг Радојковић   по 20.000,00 динара и порез 2.334,00 динара 

месечно.  

У  2013. години спортска опрема је плаћена 224.737,00 динара (тренерке, дресоци, шорцеви, 

копачке, голманске рукавице, мрежа за голове). Трошкови такмичења су плаћени у износу од 

310.820,00 динара.   Хранарина за играче исплаћена је у висини од 442.180,00 динара Хранарина 

је исплаћивана само у период сезоне И то  март-јуни    и  август – децембар.    Хранарина је 

исплаћивана до неопорезивог износа за играче и Бранислава Николића , док је за тренера 

Миодрага Радојковића исплаћивано у првом делу године по 20.000,00 динара + 2.154,47 динара 

пореза,  а у другом делу 25.000,00 динара + 3.106,85 динара пореза.  За гориво је утрошено     

286.050,00  динара. И овде је исплаћивано гориво на основу готовинског рачуна са бензинских 

станица али без путног налога, без имена И презимена лица које је то гориво користило, зашто га 

је користило, на којој релацији и за коју утакмицу. И овде је неосновано трошено гориво на 

основу изнетог да се незна ко и зашто троши гориво.  Незна се да ли је гроиво трошено за превоз 

фудбалера, или за путне трошкове за долазак на тренинге или за одржавање терена.   За зараде 

запослених је исплаћено Славиши Стојановићу од марта до новембра са прекидом од 

01.септембра до 15. Октобра 2013. године бруто износ од 204.059,86 динара односно 110.500,00 

динара или по 17.000,00 месечно И радио је као економ у клубу.  Марији Цалић Крстић је 

исплаћено 150.000,00 динара нето односно бруто 190.725,48 динара за период јул- децембар 

2013. године.    Александри Орловић је за период од 01.07. до 31.12.2013. године исплаћено 

бруто 190.725,48 динара. Обе запослене раднице су радиле у општини. 

У 2014. години за спортску орпему је утрошено 213.765,00 динара. Постоје рачуни који су 

прокњижени у књиговодству. Исто као и код других клубова опрема није запримана и  издавана 

на требовање. Није кроз књиговодство прокњижено ко је задуживан за ту опрему већ је ишла као 

трошак са стопостотним отписом. У клубу нема правилник о начину употребе и  веку трајања 

спортске опреме.  За трошкове такмичења утрошено је 390.440,00 динара. Хранарина је 

исплаћена у висини од 1.311.242,00 динара. У износ хранарине је обрачуната и накнада тренеру у   
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износу од 155.280,00 динара. На списку који су примал накнаду се налази и Бранислав Николић 

као службено лице.     Гориво је потрошено и износу од 321.460,00 динара. Сви рачуни за гориво 

су са фискалним исечком, али не постоји податак у чије се возило танкало гориво, на којој је 

релацији вожено, да ли је уторшено за превоз фудбалера, на којој утакмици, у ком месту и друго. 

У 2014. години је за превоз аутобусима утрошено  163.000,00 динара.   За зараде је исплаћено 

Славиши Стојановићу за период  март – новембар месечно по 17.000,00 динара односно 

240.190,00 динара.  Славиша Стојановић је у клубу био економ. Марија Цалић Крстић била је на 

евиденцији запослених у клубу од јануара до јуна и од 15.августа до 31.децембра 2014.године 

исплаћено је на име зарада 338.163,32 динара. Александра Орловић је такође радиал од јануара 

до јуна и од 15.августа до 31.децембра 2014. године за што јој је исплаћено 334.853,00 динара. 

Марија Цалић Крстић и Александра Орловић су радиле у локланој самоуправи односно у 

општини Батичина.                                              

За спортску опрему у 2015. години утрошено је 111.013,00 динара. Набавке су вршене путем 

рачуна и прокњижено је у књиговодству. Трошкови такмичења су износили 350.725,00 динара 

Хранарина са порезом на износ изнад опорезивог дела  исплаћена је у износу од 881.254,00 

динара. Играчима је хранарина исплаћена у износу од 667.000,00 динара. Тренеру и помоћном 

тренеру је исплаћено 124.554,00 динара као службеном лицу клуба 89.700,00 динара. Гориво је 

набавјено И утршено у вредности од 115.499,00 динара без путних налога, ко вози, које возило, 

која регистрација, на којој релацији, за коју утакмицу. За превоз фудбалера на утакмице за 

аутобуски превоз је плаћано 286.000,00 динара. За запослене је плаћено  Марији Цалић Крстић за 

период од августа до краја децембра 2015. године 200.594,00 динара. 

У 2016. години за посматрани период за спортску опрему утрошено је 38.157,00 динара. 

Трошкови одржавања терена су износили 3.560,00 динара. Трошкови такмичења су износили 

143.080,00 динара. Хранарина је исплаћена у износу од 150.000,00 динара. За гориво је утрошено 

121.224.00 динара. Рачуни су са фискалним исечцима али као и раније нема ко преузима гориво, 

у које возило, за коју утакмицу, на којој релацији без путног налога.   За аутобуски превоз 

утрошено је 25.000,00 динара. За зараде је исплаћено 240.570,00 динара на име Марија Цалић 

Крстић за период јануар - мај   2016. године.  Истиче се да на име зараде је исплаћено за лице 

које није било ангажовано у фудбалски клуб ФК Лепеница из Бадњевца.     

Анкетни одбор је извршио увид у документацију по  фудбалским клубовима који су били највећи 

корисници буџета и који су утрошили највећи део ових буџедтских средстава. Исто тако, 

нарочита пажња је посвећена трошковима који су били највећи и који су могли бити 

злоупотребљени.  Анкетни одбор је на становишту да се у свим клубовима гориво набављало и 

трошило на исти начин, без путних налога, без регистрације возила, без одобравања званичног 

лица, и ни један рачун није потписан и одобрен од овлашћеног лица клуба. Код утрошка горива 

незна се на којој релацији је вожено, за коју утакмицу и на којој релацији. Утрошак ових 

финансијских средстава је изразито био неконтролисан и неправилно исплаћиван односно 

недокументовано. Начин како су коришћена новчана средства при набавци  и утрошку горива је 
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коруптиван. За посматрани период утрошена буџетска средства за набавку горива износе 

2.672.578,00 динара. 

 

Фудбалски клубови су непотребно били оптерећени запосленим радницима који су били 

исплаћивани преко фудбалских клубова а да нису радили у клубовима већ у органима управе 

локалне самоуправе. Позиција за зараде по клубовима је оптеретила буџет у износу од   

9.451.003,00 динара за период 2012 до прве половине 2016 године и на тај начин спорт учинила 

скупљим него што јесте. Запошљавање по клубовима је вршено несистематски а  све према 

тренутним потребама политичког тренутка. Поред запошљавања уговорима о раду по клубовима 

за иста лица су повремено рађени И уговори о делу који су се књижили у позицији уговорене 

услуге што је додатно оптерећивало буџет. Оваквим запошљавањем и склапањем уговора о делу 

и уговора о привременим и повременом пословима избегавана је Одлука о максималном броју 

запослених у јавном сектору.  
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ФК  СЛОГА Баточина 

Ред. 

Број 
Име и презиме Квалификација 

Број 

 уговора 
од до 

Распоређен 

 на радно место 

Уговорена 

зарад 

1 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.01.2013. 30.03.2013. Административни радник 29.881,43 

2 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.04.2013. 30.04.2013. Административни радник 29.881,43 

3 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.05.2013. 31.07.2013. Административни радник 29.881,43 

4 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.08.2013. 31.10.2013. Административни радник 29.881,43 

5 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.11.2013. 31.12.2013. Административни радник 29.881,43 

                

6 Петровић Милан металостругар  ССС 03-13 01.01.2014. 31.03.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

7 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.04.2014. 30.06.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

8 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.07.2014 30.09.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

9 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.10.2014. 31.12.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

10 Пешић Бојан трговац ССС 02-13 01.01.2014. 31.03.2014. Административни радник 29.216,86 

11 Пешић Бојан трговац ССС 02-13 01.04.2014. 30.06.2014 Административни радник 29.216,86 

12 Пешић Бојан трговац ССС 02-14 01.10.2014. 31.12.2014. Административни радник 29.216,86 

 

              

13 Пешић Бојан трговац ССС   01.04.2015. 30.06.2015. Административни послови 34.032,38 

14 Пешић Бојан трговац ССС   01.07.2015. 30.09.2015. Административни послови 34.032,38 

15 Пешић Бојан трговац ССС   01.10.2015. 31.12.2015. Админисстративни послови 34.032,38 

 
              

16 Видаковић Владимир трговац ССС   01.04.2012. 30.06.2012. Тахничког лица ФК Слога   

17 Видаковић Владимир трговац ССС   01.07.2012. 30.09.2012. Тахничког лица ФК Слога   

18 Видаковић Владимир трговац ССС   01.10.2012. 31.12.2012. Тахничког лица ФК Слога   

19 Видаковић Владимир трговац ССС   01.01.2013. 31.01.2013. Тахничког лица ФК Слога   

20 Видаковић Владимир трговац ССС   01.03.2013. 31.05.2013. Тахничког лица ФК Слога   

21 Видаковић Владимир трговац ССС   01.06.2013. 31.08.2013. Тахничког лица ФК Слога   

22 Видаковић Владимир трговац ССС   01.09.2013. 30.11.2013. Тахничког лица ФК Слога   

23 Видаковић Владимир трговац ССС   01.12.2013. 28.02.2014. Тахничког лица ФК Слога   

24 Видаковић Владимир трговац ССС 04-11 01.04.2014. 30.06.2014. Тахничког лица ФК Слога 24.338,61 

25 Видаковић Владимир трговац ССС   01.07.2014. 30.09.2014. Тахничког лица ФК Слога   

26 Видаковић Владимир трговац ССС 08-11 01.10.2014. 31.12.2014. Тахничког лица ФК Слога 24.338,61 

27 Видаковић Владимир трговац ССС   01.02.2015. 28.02.2015. Тахничког лица ФК Слога   
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ФК ЛЕПЕНИЦА  Бадњевац 

Ред. 

Број 
Име и презиме Квалификација 

Број 

 

уговора 

од до 
Распоређен 

 на радно место 

Уговорена 

зарад 

1 Ненад Миловановић основна школа   01.IV.2012 30.VI.2012 Економ клуба 22.912,07 

2 Ненад Миловановић основна школа   01.VI.2012 31.X.2012 Економ клуба 22.912,07 

3 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-3 01.XI.2012 30.XI.2012. Економ клуба 22.912,07 

4 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 1-1 01.III.2013. 30.IX.2012. Економ клуба 22.748,76 

5 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-6 15.X.2013. 30XI.2013. Економ клуба 22.681,88 

6 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-1 01.III.2014. 30.VI.2014. Економ клуба 22.647,36 

7 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-4 01.VII.2014 15.X.2014. Економ клуба 22.647,36 

8 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС   16.X.2014. 30.XI.2014. Економ клуба 22.647,36 

9 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-2 01.VII.2013. 31.VIII.2013. Административни радник клуба 26.961,48 

10 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-4 01.IX.2013. 31.XII.2013. Административни радник клуба 26.961,48 

11 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-6 01.XII.2013. 28.II.2014. Административни радник клуба 26.961,48 

12 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-2 01.III.2014. 30.VI.2014. Административни радник клуба 26.926,96 

13 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС   16.VIII.2014. 31.XII.2014. Административни радник клуба 26.926,96 

14 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш.обраде ССС 01-3 01.VII.2013. 31.VIII.2013. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

15 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-5 01.IX.2013. 31.XII.2013. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

16 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-7 01.IX.2014. 30.XI.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

17 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-7 01.XI.2014. 28.II.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

18 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-1 01.III.2014. 30.VI.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.926,96 

19 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-1 16.VIII.2014. 31.XII.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.926,96 

20 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.И.2015. 30.VI.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

21 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.VIII.2015. 31.VIII.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

22 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.IX.2015. 31.XII.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

23 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.I.2016. 30.VI.2016. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 
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ЖСК Жировница 

Ред 

Бр. 
Име и презиме квалификација 

Број 

 уговора 
Од до 

Распоређен 

 на радно место 

Уговоре

на 

зарад 

1 

Биљана 

Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   15.11.2013 15.02.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.226,82 

2 

Биљана 

Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.02.2014. 16.05.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.192,30 

3 

Биљана 

Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.05.2014. 15.08.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.192,30 

4 

Биљана 

Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.8.2014 15.11.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 48.324,96 

5 Немања Карић 

Дипломирани економиста 

ВСС   01.01.2014. 28.02.2014. Шеф књиговодства  41.226,82 

6 Немања Карић 

Дипломирани економиста 

ВСС   01.06.2014. 31.08.2014. Шеф књиговодства  48.324,96 

7 Ивана Бодгановић Дипл. Грађ. Инжењер, ВСС   18.02.2014. 18.06.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 48.324,96 

8 Ивана Бодгановић Дипл. Грађ. Инжењер, ВСС   19.06.2014. 03.07.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 23.929,76 

9 

Александра 

Орловић Техничар холтикултуре   01.07.2014. 14.08.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 40.390,44 

10 
Марија Цалић 
Крстић 

Погонски техничар 
машинске обраде, ССС   01.07.2014. 14.08.2014. Техничко лице у клубу 40.390,44 

11 

Марија Цалић 

Крстић 

Погонски техничар 

машинске обраде, ССС   01.04.2015. 30.06.2015. 

Админисстративни радник 

клуба 34.032,38 

12 
Марија Цалић 
Крстић 

Погонски техничар 
машинске обраде, ССС   01.07.2015. 31.07.2015. 

Админисстративни радник 
клуба 34.032,38 

 

 

 

У појединим клубовима, ФК Слога,  се поред хранарине исплаћивала и накнада за тренинге што није у 

складу са актима клуба. Код исплате хранарина је такође вршена исплата без адекватне евиденције 

тренинга, одиграних утакмица, залагања и постигнутих резултата. Исплате су вршене на основу 

субјективних оцеан а не на бази критеријума и норми које су прописане актима клубова а којих и нема. За 

анализирани период за хранарине је исплаћено укупно 27.679.280,00 динара 

Фудбалски клуб  Шумадинац није био спреман да сарађује са Анкетним одбором. Анкетни одбор се 

писмено обратио Председнику клуба са молбом да му омогући увид у документацију како би могао да 

изврши контролу утршка буџетских средстава. Дописи Анкетног одбора су  број   020-1148/1601                               

од  01.12.  2016. године и други допис број  020-1148/16-01од08.12. 2016. године. Писмом број  020-

1148/16    од  07.12.2016.2016. године председник клуба је одговорио да је дао оставку и да Анкетни одбор 

сачека избор новог председника. Анкетни одбор је био ускраћен сарадње тако да сем књиговодствених 

података које презентује у табелама нема других података. Анкетни одбор се није упуштао нити је могао 

да уђе у мотиве оваквог ставе руководства клуба.   Исто тако, Анкетни одбор је информисан да је у ФК 

Шумадинац извршена контрола од стране Финансијске полиције и да је сачињен записник о 

неправилностима. О свему другом Анкетни одбор нема информација.             
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Ф.К. "Слога" Баточина 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

 

ТОТАЛ 

2012      105.356,00       495.834,00       258.064,00        1.772.810,00       223.550,00       100.536,00       2.976.150,00  

2013        81.058,00       317.606,00       907.479,00        2.770.711,00       563.000,00       148.786,00       4.788.640,00  

2014        95.124,00       154.752,00       855.141,00        3.750.102,00       705.600,00       269.808,00       5.830.527,00  

2015        36.730,00       117.157,00       506.042,00        2.442.408,00       609.500,00       136.306,00       3.848.143,00  

2016          4.190,00         10.648,00       120.285,00        1.118.663,00       245.500,00                      -         1.499.286,00  

УКУПНО      322.458,00    1.095.997,00    2.647.011,00      11.854.694,00    2.347.150,00       655.436,00     18.942.746,00  

 

 

 

Ф.К. "Шумадинац" Брзан 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

Уговор о  

делу ТОТАЛ 

2012      155.375,00       442.194,00       708.689,00        2.983.674,00       324.010,00       126.858,00     180.722,00     4.921.522,00  

2013      133.010,00         30.459,00    1.004.469,00        2.804.755,00       383.180,00         86.684,00  

 Путни 

трошкови 

играча     4.442.557,00  

2014        36.279,00         13.541,00       726.807,00        2.038.023,00       779.580,00       125.860,00     330.635,00     4.050.725,00  

2015        39.230,00         18.305,00       844.152,00        1.526.480,00       504.220,00         52.551,00     226.080,00     3.211.018,00  

2016        46.892,00           6.146,00       156.747,00           600.574,00       119.400,00                      -       117.857,00     1.047.616,00  

УКУПНО      410.786,00       510.645,00    3.440.864,00        9.953.506,00    2.110.390,00       391.953,00     855.294,00   17.673.438,00  

 

 

Ф.К. "Лепеница" Бадњевац 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

Клубска 

слава ТОТАЛ 

2012      155.681,00       116.180,00         81.040,00           389.338,00                      -           30.767,00       62.564,00  837.582,00 

2013      224.737,00       286.050,00       585.510,00        1.323.225,00                      -           62.980,00       25.576,00  2.510.091,00 

2014      213.765,00       321.460,00       916.516,00        1.311.242,00       163.000,00         23.015,00       54.882,00  3.005.894,00 

2015      111.013,00       116.399,00       200.594,00           881.254,00       286.000,00         11.952,00     150.029,00  1.759.256,00 

2016        38.157,00       121.224,00       240.570,00           150.000,00         35.000,00                      -                     -    586.967,00 

УКУПНО      743.353,00       961.313,00    2.024.230,00        4.055.059,00       484.000,00       128.714,00     293.051,00  8.689.720,00 

 

Ф.К. "Ж.С.К." Жировница 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

 

ТОТАЛ 

2012      115.424,00           3.527,00                      -                            -                        -                        -      118.951,00 

2013      206.501,00                      -           48.606,00           495.000,00                      -                        -      750.107,00 

2014      196.345,00         15.290,00    1.129.791,00           638.021,00                      -                        -      1.979.447,00 

2015      127.430,00         36.778,00       160.501,00           571.000,00                      -                        -      895.709,00 

2016        68.740,00         49.028,00                      -               92.000,00                      -                        -      209.768,00 

УКУПНО      714.440,00       104.623,00    1.338.898,00        1.796.021,00                      -                        -      3.953.982,00 
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ТАБЕЛА  УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ФУДБАЛСКЕ КЛУБОВЕ ПО 

ГОДИНАМА 

Година 
Спортска 

 опрема 

Утрошено  

гориво 

Зараде 

 апослених 
Хранарина 

Аутобуски  

превоз 

Угоститељске  

услуге 
Остало ТОТАЛ ТОТАЛ   II 

2012 531.836,00 1.057.735,00 1.047.793,00 5.165.822,00 547.560,00 258.161,00 243.286,00 8.852.193,00 11.568.333,00 

2013 645.306,00 634.115,00 2.546.064,00 7.393.691,00 946.180,00 298.450,00 25.576,00 12.491.395,00 15.375.171,95 

2014 541.513,00 505.043,00 3.628.255,00 7.737.388,00 1.648.180,00 418.683,00 385.517,00 14.866.593,00 17.487.523,00 

2015 314.403,00 288.639,00 1.711.289,00 5.421.142,00 1.399.720,00 200.809,00 376.109,00 9.714.126,00 12.192.128,00 

2016 157.979,00 187.046,00 517.602,00 1.961.237,00 399.900,00  -         117.857,00 3.343.637,00 4.939.029,00 

УКУПНО 2.191.037,00 2.672.578,00 9.451.003,00 27.679.280,00 4.941.540,00 1.176.103,00 1.148.345,00 49.267.944,00 61.562.184,95 

 

Утрошено је на има спорта много финансијских буџетских средстава које нису наменски 

трошена а издвајала су се на име спорта. За спорт и у име спорта за овај период утрошено је 

много средстава а као резултат имамо непостојање спорта у Баточини. Осим спортских органа и 

организација спорт не постоји. 

Година 
Спортска 
 опрема 

Утрошено  
гориво 

Зараде 
 запослених 

Хранарина 
Аутобуски  

превоз 
Угоститељске  

услуге 
Остало ТОТАЛ 

2012 531.836,00 1.057.735,00 1.047.793,00 5.165.822,00 547.560,00 258.161,00 243.286,00 8.852.193,00 

2013 645.306,00 634.115,00 2.546.064,00 7.393.691,00 946.180,00 298.450,00 25.576,00 12.491.395,00 

2014 541.513,00 505.043,00 3.628.255,00 7.737.388,00 1.648.180,00 418.683,00 385.517,00 14.866.593,00 

2015 314.403,00 288.639,00 1.711.289,00 5.421.142,00 1.399.720,00 200.809,00 376.109,00 9.714.126,00 

2016 157.979,00 187.046,00 517.602,00 1.961.237,00 399.900,00  -         117.857,00 3.343.637,00 

УКУПНО 2.191.037,00 2.672.578,00 9.451.003,00 27.679.280,00 4.941.540,00 1.176.103,00 1.148.345,00 49.267.944,00 
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9. ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИЦИЈА У ФОНДОВИМА 

Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, 

шумарство, заштиту животене средине и комуналну  делатност и Фонд за локалне и 

некатегорисане путеве 

Анкетни одбор је на основу увида у документацију  Фонда за локалне и некатегорисане  путеве а 

на основу окончане ситуације број 02-93 од  06.07.2016. године и заводни број у Фонду за 

локалне и некатегорисане путеве број 025-217/16-05 од 12.07.2016. године на износ од 

22.042.711,52 динара утврдио  да је на страни број12  исказана позиција  под бројем 14 

Асфалтирање пута у Брзану, сокак Милоичић, Шиљеговачка мала у вредности од 1.245.120,25 

динара.  Анкетни одбор је на основу расположиве документације: окончане ситуације, 

грађевинске књиге, решења о одобрењу извођења радова на реконстркцији путева број 351-89/16-

03 од 06.06.2016. године и заведено у Одсеку за спровођење обједињене процедуре под бројем 

РОП-БАТ-11685ИСАW-1/2016. Радови су по решењу требали да се изводе на парцели кп. Бр. 

5739 уписане у листу непокретности број 518. Дужина трасе по решењу и геодетском снимку је 

234,75 метара а у окончаној ситуацији је обрачунато 240 метара у ширини од 2,80 метара. 

Грађевински дневник и грађевинска књига нису најкоректније вођени и не садрже све потребне 

податке из којих би се могло сазнати све битно и нису потписивани од стране надзорног органа. 

После тога су чланови Анкетног одбора изашли на терен и посетили Брзан и обишли Милоичића 

сокак у Шиљеговачкој мали и утврдили да Милоичића сокак није асфалтиран нити је у том 

сокаку било шта рађено. Целом дужином сокака је стара подлога и рупе на путу. Чланови 

Анкетног одбора су разговарали и са Милоичићем Вељом који има кућу у том сокаку и 

проверили да ли је то Милоичића сокак и добили потврдан одговор да је то Милоичића сокак. 

Окончана ситуација је потписана од стране надзорног органа 07.07.2016., шефа градилишта, 

извођача радова као и инвеститора. На основу сазнања и увида на лицу места Анкетни одбор је 

закључио да на овој локацији и парцели број 5739 није рађено ништа нити је улица 

реконструисана ни асфалтирана. Додатне информације Анкетни одбор је тражио од радника који 

су радили у Фонд за локалне и некатегорисане путеве да објасне како је до овога дошло. Одговор 

који је Анкетни одбор добио је да није важно како се сокак зове важна је парцела где су радови 

извођени. Анкетни одбор није био сагласан са таквим одговором и тумачењем да није важан 

назив сокака па је тражио увид у катастарске парцеле. У геодетској служби катастра је погледан 

сателитски снимак и план катастарских парцела. 

Парцела  кп. Бр . 5379 се простире баш тим сокаком који се у обичном говору грађана зове сокак 

Милоичић и како је исказно у окончаној ситуацији број 02-93 од  06.07.2016. године. Радови нису 

изведени по Решењу о одобрењу извођења радова на реконстркцији путева број 351-89/16-03 од 

06.06.2016. године и заведено у Одсеку за спровођење обједињене процедуре под бројем РОП-

БАТ-11685ИСАW-1/2016, окончана ситуација је плаћена у целости. Уследила су накнадна 

објашњења и прикупљани подаци као и писмене изјаве о насталим грешкама при пројектовању и 

при извођењу. 



Извештај Анкетног одбора СО Баточина 

Баточина 28.03.2017. 

40 

 

Анкетни одбор није могао да утврди мотиве за ово али је констатовао да радови нису изведени и 

да је нанета штета  као и да је исказана неодговорност и извођача и надзорног органа и 

инвеститора односно одговроног лица у Фонд за локалне и некатегорисане путеве Баточине. 

Имајући у виду величину изведених радова као и висину финансијских средстава у окончаној 

ситуацију наводи на помисао да је могуће да је  то урађено и на другим местима али Анкетни 

одбор није могао нити је сматрао да треба да врши ревизију и проверу свих позиција окончане 

ситуације већ сматра да ће то урдити неки други орган Скупштине општин Баточина. 

Недопустиво је да се овако нешто може догодити. 
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р.бр. 

опис И п.сит. II п.сит. III п.сит. IV п.сит. 

износ 

окончане 

ситуације 

вредност 

пута без 

ПДВ и 

стручног 

надзора 

стручни 

надзор -

0,49 % 

пдв -20 % 
Пројектна 

документација 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПУТА( са 

пдв-ом и 

стручним 

надзором) 

1 
Пут кроз засеок 

Лепојевић-Брзан 
253.519,58 - - - 12.835,90 266.355,48 1.305,14 53.271,10 2.769,23 323.700,95 

2 
Пут кроз засеок 

Пајићи - Брзан 
1.345.541,46 - - - 44.875,64 1.390.417,10 6.813,04 278.083,62 2.769,23 1.678.082,99 

3 
Пут кроз засеок 

Ролин- Брзан 
943.357,63 - - - 35.890,52 979.248,14 4.798,32 195.849,90 2.769,23 1.182.665,59 

4 

Пут кроз засеок 

Станковић - 

Брзан 

- 841.174,48 - - 106.667,41 947.841,89 4.644,43 189.568,38 2.769,23 1.144.823,93 

5 
Пут кроз засеок 

Бојанић -Брзан 
- 463.801,73 - - 15.836,50 479.638,23 2.350,23 95.927,65 2.769,23 580.685,34 

6 

Пут кроз засеок 

Миленковић - 

Брзан 

- 547.693,10 - - 17.936,92 565.630,02 2.771,59 113.126,00 2.769,23 684.296,85 

7 
Пут кроз засеок 

Чокарић - Брзан 
- 610.915,90 - - 21.787,69 632.703,59 3.100,25 126.540,72 2.769,23 765.113,79 

8 
Пут према чесми -

Брзан 
- 263.814,58 - - 11.669,00 275.483,58 1.349,87 55.096,72 2.769,23 334.699,40 

9 
Буздин сокак- 

круг у селу Брзан 
- - 1.375.258,58 - 44.842,30 1.420.100,88 6.958,49 284.020,40 2.769,23 1.713.849,00 

10 
Пут Типова 

пољана - Брзан 
- - 1.551.014,72 - 120.756,63 1.671.771,35 8.191,68 334.354,27 2.769,23 2.017.086,53 

11 
Фиргин сокак- 

Брзан 
- - - 776.796,21 41.024,87 817.821,08 4.007,32 163.564,44 2.769,23 988.162,07 

12 

Сокак 

Милоичићи-

Шиљеговачка 

мала -Брзан 

- - - 1.093.306,61 151.813,64 1.245.120,25 6.101,09 249.024,05 2.769,23 1.503.014,62 

13 
Сокак Раџићи - 

Брзан 
- - - 599.601,70 32.056,41 631.658,12 3.095,12 126.331,62 2.769,23 763.854,09 

14 
Цуркића сокак- 

Солило - Брзан 
- - - 482.250,98 35.890,51 518.141,49 2.538,89 103.628,57 2.769,23 627.078,18 

15 
Пут Бадњевац - 

Градац 
- - - - 2.243.874,26 2.243.874,26 10.994,98 448.775,00 2.769,23 2.706.413,47 

16 
Пут у Кијеву -

засеок Јовановић 
- - - - 447.756,21 447.756,21 2.194,01 89.551,24 2.769,23 542.270,69 

17 
Пут кроз Рејон 1 у 

селу Кијево 
- - - - 4.465.739,70 4.465.739,70 21.882,12 893.148,00 2.769,23 5.383.539,05 

18 
Пут у 

Доброводици 
- - - - 3.043.410,15 3.043.410,15 14.912,72 608.682,33 2.769,23 3.669.774,43 

 
УКУПНО 2.542.418,67 2.727.399,79 2.926.273,30 2.951.955,50 10.894.664,26 22.042.711,52 108.009,29 4.408.544,00 49.846,14 26.609.110,96 
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Ред. 

Бр. 
Назив 

набавна 

вредност 

укупна отписана 

вредност на крају 
2015 године 

амортузација у 

2016. години 

садашња 

вредност 

1 локални пут" Брзан -Криваја" 16.924.214,71 7.058.610,18 620.554,54 9.245.049,99 

2 локални пут "Црни Као - Баточина" 10.678.950,08 6.818.732,02 391.561,50 3.468.656,56 

3 локални пут "Бебићи" у Баточини 598.499,14 270.581,90 21.944,97 305.972,27 

4 локални пут "Солило" у Брзану 2.905.541,24 1.050.988,76 106.536,51 1.748.015,97 

5 локални пут "Жировница" 2.098.408,32 660.290,67 76.941,64 1.361.176,01 

6 локални пут "Кијево" 1.981.806,49 556.946,30 72.666,24 1.352.193,95 

7 Улица Николе Пашића-Баточина 1.164.493,87 419.217,75 42.698,11 702.578,01 

8 Улица 7 Јули- Баточина 81.048,30 29.177,37 2.971,77 48.899,16 

9 локални пут  "Брзан - Солило"-Штипци 2.017.134,12 604.878,75 73.961,58 1.338.293,79 

11 локални пут "Шиљеговачка мала" 1.793.759,85 538.127,95 65.771,19 1.189.860,71 

12 локални пут "Ђунис" 1.889.933,54 566.978,05 69.297,56 1.253.657,93 

13 Пут у селу Брзан Плато испред спомен дома 479.487,60 143.846,25 17.581,21 318.060,14 

14 
локални пут кроз село Градац и пут кроз Кијево према 

Прњавору 2.599.985,80 707.590,93 
95.332,81 

1.797.062,06 

15 локални пут Милатовац 615.053,78 184.516,12 22.551,97 407.985,69 

16 локални пут у Кијеву 2.315.335,62 694.600,67 84.895,64 1.535.839,31 

17 локални пут у Милатовацу 2.378.781,30 703.134,40 87.221,98 1.588.424,92 

18 локални пут у селу Кијеву 2.323.715,04 697.114,50 85.202,88 1.541.397,66 

19 
локални пут у селу Црни Као и асфалт.спорт. Терена за мале 

спортове у Никшићу 1.126.955,66 338.086,73 
41.321,71 

747.547,22 

20 локални пут  "Брзан - Солило" 792.257,57 237.677,25 29.049,44 525.530,88 

21 локални пут "Бадњевац" 889.528,50 266.858,55 32.616,05 590.053,90 

22 Локални пут Црни Као и пут у Никшићу 725.167,91 217.550,38 26.589,49 481.028,04 

23 улица Светозара   Марковића 826.059,81 247.817,95 30.288,86 547.953,00 

24 локални пут у Прњавору 700.421,93 210.126,58 25.682,14 464.613,21 

25 локални пут -ул. Косовска 536.955,11 161.086,50 19.688,35 356.180,26 

26 локални пут -ул. Алексе Шантића" 288.603,72 86.581,08 10.582,14 191.440,50 

27 локални пут -ул. А. Петровића" Прва Фаза 1.379.041,23 413.712,33 50.564,85 914.764,05 

28 локални пут -"ул. Стари Храст" 459.674,87 137.902,45 16.854,75 304.917,67 

29 локални пут -"ул.Роготска" и Горана Крстића 1.296.787,71 389.036,28 47.548,88 860.202,55 

30 локални пут -ул.Иве Андрића 659.440,08 197.832,00 24.179,47 437.428,61 

31 Плато испред Дома у Горњој Баточини 423.553,86 127.066,19 15.530,31 280.957,36 

32 локални пут у насељу Криваја 1.881.167,07 564.350,10 68.976,13 1.247.840,84 

33 Улице Устаничка и Светозара Марковића 492.654,53 147.796,35 18.064,00 326.794,18 

34 локални пут -ул.А. Петровића друга Фаза 426.675,38 128.002,63 15.644,76 283.027,99 

35 Улице Краља Петра Првог и Милана Обреновића 464.179,76 111.403,15 17.019,92 335.756,69 

36 локални пут - улица М. Обилића 729.625,35 204.295,10 26.752,93 498.577,32 

37  -улица Ђуре Јакшића и Лава Толстоја 954.177,25 208.369,63 34.986,50 710.821,12 

38 улица- Д. Обрадовића 3.385.220,04 361.202,98 124.124,73 2.899.892,33 

39 Улица Цара Лазара 3.503.806,45 229.976,30 128.472,90 3.145.357,25 

40 локални пут у Жировници и Рогот-Брзан Друга Фаза 15.561.140,70 659.957,62 570.575,16 14.330.607,92 

41 Улице Железничка,Ловћенска и пут до гробља у Кијеву 17.534.057,51 1.153.087,01 642.915,44 15.738.055,06 

42 пут у Милатовцу до моста на реци Лепеници 8.967.123,55 58.543,29 328.794,53 8.579.785,73 

43 Пут према Јаковљевићима-село Брзан 1.625.274,92 0,00 27.087,92 1.598.187,00 

44 Пут код Кузмића село Брзан 1.941.875,64 0,00 32.364,60 1.909.511,04 

45 Пут код куће Жике Мрце-село Брзан 2.052.812,59 0,00 34.213,54 2.018.599,05 

46 Пут кроз засеок Накићи-трафостаница  Брзан 2.836.747,85 0,00 47.279,14 2.789.468,71 
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47 Први крак лево-Брзан 386.353,96 0,00 6.439,23 379.914,73 

48 Други крак лево -Брзан 700.882,40 0,00 11.681,37 689.201,03 

49 Муњин сокак-Брзан 1.246.046,50 0,00 20.767,44 1.225.279,06 

50 Сокак Бојковићи-село Брзан 3.094.449,08 0,00 51.574,15 3.042.874,93 

51 Пут у Градцу 2.439.117,68 0,00 40.651,96 2.398.465,72 

52 Сокак Гајића Косаре-Брзан 1.167.152,70 0,00 19.452,55 1.147.700,15 

53 Сокак Рибарци Брзан 1.881.174,46 0,00 31.352,91 1.849.821,55 

54 Сокак Петровићи Брзан 1.383.565,74 0,00 23.059,43 1.360.506,31 

55 сокак Благојевића-Брзан 1.682.350,84 0,00 28.039,18 1.654.311,66 

56 сокак Ђорђевића-Брзан 1.109.774,25 0,00 18.496,24 1.091.278,01 

57 Пут у Жировници 1.006.272,54 0,00 16.771,21 989.501,33 

58 Улица Димитрија Туцовића 720.162,26 0,00 12.002,70 708.159,56 

59 Пут до Топлане-Баточина 122.097,58 0,00 2.034,96 120.062,62 

60 Пут код Лименке-Баточина 651.833,70 0,00 10.863,90 640.969,80 

61 Пут у Црном Калу 4.411.437,72 0,00 73.523,96 4.337.913,76 

62 Пут у Никшићу 2.594.146,55 0,00 43.235,78 2.550.910,77 

63 Пут у Доброводици 938.567,79 0,00 15.642,80 922.924,99 

64 Пут кроз засеок Лепојевићи-Брзан 323.700,95 0,00 5.395,02 318.305,93 

65 Пут кроз засеок Пајићи-Брзан 1.678.082,99 0,00 27.968,05 1.650.114,94 

66 Пут кроз засеок Ролин - Брзан 1.182.665,59 0,00 19.711,09 1.162.954,50 

67 Пут кроз засеок Станковић Брзан 1.144.823,93 0,00 19.080,40 1.125.743,53 

68 Пут кроз засеок засеок Бојанић -Брзан 580.685,34 0,00 9.678,09 571.007,25 

69 Пут кроз засеок Миленковић-Брзан 684.296,85 0,00 11.404,95 672.891,90 

70 Пут кроз Чокарић Брзан 765.113,79 0,00 12.751,90 752.361,89 

71 Пут Према чесми Брзан 334.699,40 0,00 5.578,32 329.121,08 

72 Буздин  сокак-круг у селу Брзан 1.713.849,00 0,00 28.564,15 1.685.284,85 

73 Пут Типова пољана Брзан 2.017.086,53 0,00 33.618,11 1.983.468,42 

74 Фиргин сокак Брзан 988.162,07 0,00 3.293,88 984.868,19 

75 Сокак Милоичићи Шиљеговачка Мала-Брзан 1.503.014,62 0,00 25.050,24 1.477.964,38 

76 Сокак Раџићи Брзан 763.854,09 0,00 12.730,90 751.123,19 

77 Цуркића сока-Брзан 627.078,17 0,00 10.451,30 616.626,87 

78 Пут у Бадњевцу 2.706.413,47 0,00 45.106,89 2.661.306,58 

79 Пут у Кијеву засеок Јовановић 542.270,69 0,00 9.037,84 533.232,85 

80 Пут кроз Рејон1 у селу Кијево 5.383.539,05 0,00 89.725,66 5.293.813,39 

81 Пут у Доброводици 3.669.774,45 0,00 61.162,91 3.608.611,54 

82 Асфалтирање платоа испред Капеле у Баточини 698.820,48 0,00 0,00 698.820,48 

Укупно 011141 178.150.452,56 28.563.651,00 5.281.360,21 144.305.441,35 

 
83 Паркинг у дворишту општине 2.282.419,32 170.597,77 

  
Укупно 011145 2.282.419,32 170.597,77 

  

 84 Идејни  пројекат реконструкције моста на реци Лепеници 94.900,00 0,00   94.900,00 

85 

Пројектна документација реконструкције улице у Јевтићком 

крају,улице Браће Југовића, улица Царице Милице и улице 
Јосифа Панчића и улице Колубарске у Баточини 

118.800,00 0,00   118.800,00 

86 
Израда Идејног решења за реконструкцију моста на реци 

Лепеници у улици Краља Петра Првог у Баточини 
115.200,00 0,00   115.200,00 

Укупно 016181 328.900,00 0,00   328.900,00 

         
УКУПНА НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 180.761.771,88 28.734.248,77 
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Анкетни одбор је нарочиту пажњу посветио инвестицијама које је водио Фонд за уређење 

грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту 

животене средине и комуналну  делатност и Фонд за локалне и некатегорисане путеве. У 

анализираном периоду било је значајних инвестиционих захвата са великим финансијским 

ангажовањем буџетских средстава. Увидом у документацију и књиговодствену евиденцију  ових 

инвестиција урађен је преглед инвестиција из области ових фондова.    

У наредној табели исказани су подаци о инвестиционим улагањима за водоснабдевање општине 

Баточина а на основу Главног пројекта водоснабдевања. У табели су приказани сви објекти и 

њихове вредности. На основу информација и анализа и свих извештаја констатовано је да  

извориште „Јасик“  нема пројектовану издашност и да немају капацитет да задовоље потребе 

општине Баточина. Урађен је и елаборат о резервама подземних вода као и Елаборат о зонама 

санитарне заштите изворишта „Јасик“ у Баточини  од стране Рударско-геолошког факултета из 

Београда у висини од 3.096.000,00 динара. Из изнесених и презентованих података се може 

констатовати да је укупно улагање у водоснабдевање145.792.832,68 динара. Комплетно уложена 

средства су према увиду на терен промашена инвестиција. Ако је пројектовано и претпостављено 

да ће се вишак воде из изворишта укључивати у централни водоводни систем Крагујевца и за то 

урађени технички услови у Роготу, рачва за прикључак,  до данас је могло да се вода из 

изворишта испоручује ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац. Исто тако, извориште „Јасик“  

би могло да снабдева водом и Индустријску зону Брзан и села Брзан , Доброводицу и Кијево за 

које је урађен и плаћен идејни и главни пројекат магистралног цевовода Брзан, Кијево и 

Доброводица у износу од 1.122.000,00 динара.  Од укупног улагања ништа од тога није у 

функцији. Највеће улагање је извршено у магистрални цевовод од изворишта „Јасик“ до 

резервоара такозване плоче изнад Баточине.  Главни пројекат је урадило предузеће МП Велика 

Морава из Београда јула 2004. године а техничку контролу пројекта је урадило друштво  

„Србијаводе“ доо из Београда. После пројектовања одмах се приступило извођењу радова  и 

магистрални цевовод се градио у периоду од 2004 до 2016 године и није завршен. Цевовод је 

пречника фи 315 који почиње од изворишта „Јасик“ до  резервоара Плоче изнад Баточине у 

дужини од 12.262,96 метара.  Цевовод је урађен од полиетиленских цеви. Пројектом је 

предвиђено да се цевовод ради у три деонице: А, Б и Ц. Деоница А од км 0+000,00 до км 

8+588,04 м. Деоница Б од км 8+588,04 м до км 10+107,92 м. Обе деонице су изведене у дужини 

од 10.107,92 метара. Магистрални цевовод је урађен до моста на реци Лепеница у Баточини. 

Настављен је рад на цевоводу од моста на Лепници поред дома здравља па улицом према Црном 

Калу до бившег предузећа Стражевица. 

На 4.962,39 метара од изворишта „Јасик“ одваја се цевовод за насеље Брзан , Кијево и 

Доброводицу. Исто тако,  из овог крака је могло да се снабдева водом и Индустријска зона Брзан. 

На траси магистралног цевовода је урађена рачва за прикључак на магистрални цевовод  за 

водоснабдевање града Крагујевца. Обезбеђени су технички услови да се вишак воде може 

укључити и испоручити за водоснабдевање града Крагујевца.  
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Анкетни одбор је констатовао да су одређени објекти из Глвног пројекта за водоснабдевање 

Баточине књиговодствено активирани и на њих се обрачунава амортизација. Највећи део 

изграђених објеката се налази на инвестицијама у току односно у припреми. Из ових разлога 

Анкетни одбор препоручује да се овај проблем најхитније стави на дневни ред СО Баточина и да 

се о томе донесу адекватне одлуке имајући у виду да су највећи део изграђених објеката старији 

од 10 (десет) година.  Овако изграђени објекти који нису у употреби биће изложени „зубу 

времена“ и пропадању и зато све ово треба бити подвргнуто анализи. Ако се овоме дода и 

обавеза која је преузета према ЈКП „Водовод и канализација“ у висини од 124.910.653,92 онда је 

цифра веома забрињавајућа и која износи  270.703.486,60 динара.  

        
Конто назив Набавна вредност 

Укупно отписана 

врдност на крају 

2015 

амортузација у 2016. 

години 

садашња 

вредност 

1 011151 Бустер црпна станица у Брзану 2.541.767,25 34.222,56 34.949,30 2.472.595,39 

2 011151 Магистрални цевовод - Баточина 36.438.372,15 1.202.466,28 1.102.260,76 34.133.645,11 

3 011151 Магистрални цевовод  Ф 315 22.462.883,98 741.275,17 679.502,24 21.042.106,57 

4 011311 

Елаборат о резервама подземних 

вода и Елаборато зонама 

санитарне заштите извориште 

Јасик у Баточини 2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 

5 011311 
Главни пројекат израде бунара 

Б3 и Б4 3.096.000,00 0,00 0,00 3.096.000,00 

6 011311 
Идејни и главни пројекат 

магистралног цевовода Брзан  -

Кијево - Доброводица 1.122.000,00 0,00 0,00 1.122.000,00 

7 015114 

Магистрални цевовод од 

изворишта" Јасик" до резервоара 
плоче 39.898.160,00 0,00 0,00 39.898.160,00 

8 015114 Извориште Јасик 11.460.413,80 0,00 0,00 11.460.413,80 

9 015114 
Резервоар "Брзан" са бустер црпном 
станицом и припадајућим 

цевоводом 13.502.153,54 0,00 0,00 13.502.153,54 

10 046181 Пројекат 
   

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 

            134.371.750,72 1.977.964,01 1.816.712,30 138.166.427,03 

10   

Пројектовање и извођење радова на 

изградњи далековода и трафо 

станице за снабдевање са 
изворишта „Јасик“ 11.421.081,96     11.421.081,96 

            145.792.832,68 1.977.964,01 1.816.712,30 149.587.508,99 
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У следећој  табели дајемо преглед инвестиција у канализациону мрежу Баточине. 

конто назив 
набавна 

вредност 

укупна 

отписана 

вредност на 

крају 2015. 

године 

амортузација у 

2016. години 

садашња 

вредност 

011311 Пројекат канализације у насељу Стара Лозница 1.616.000,00 0,00 0,00 1.616.000,00 

011152 Канализација Доња Мала- улица Железничка 11.406.226,71 374.232,99 345.038,36 10.686.955,36 

011152 Канализација у Доњој  Мали 2011-2012 10.281.430,29 337.243,15 311.013,27 9.633.173,87 

011152 Канализација у  Доњој Мали 2008-2010 12.840.380,62 320.706,68 388.421,51 12.131.252,43 

011152 Канализација Јевтића крај -II Фаза 3.466.962,51 0,00 85.807,32 3.381.155,19 

011152 Канализација Јевтића крај -Доња Мала 9.842.419,25 0,00 297.733,18 9.544.686,07 

     

49.453.419,38 1.032.182,82 1.428.013,64 46.993.222,92 

015115 Канализација у Баточини Л=1071,5М 10.223.943,92 0,00 0,00 10.223.943,92 

015115 Црпна станица у насељу Лозница 2.619.218,20 0,00 0,00 2.619.218,20 

015115 Главни колектор у Баточини Л=1437 М 9.914.685,84 0,00 0,00 9.914.685,84 

015115 Канализација у Баточини 9.388.637,08 0,00 0,00 9.388.637,08 

015115 Канализација Стара Лозница у Баточини 19.104.630,70 0,00 0,00 19.104.630,70 

015115 Канализација у Баточини 5.042.173,51 0,00 0,00 5.042.173,51 

015115 Канализација у насељу Јевтића крај -III Фаза 5.739.643,78 0,00 0,00 5.739.643,78 

     
62.032.933,03 0,00 0,00 62.032.933,03 

 

На основу увида у документацију и књиговодствене евиденције најновија инвестиција у 

канализацију у Баточини је изградња канализације у Јевтићком крају. Анкетни одбор сматра да је 

непотребно да објекти који су изграђени пре десет и више година буду на инвестицијама у току 

односно у припреми. Сва су средства у припреми као инвсетиција у току само због неажурности 

и не поседовања окончаних ситуација. Недопустиво је да се тако значајни објекти налазе у 

употреби више од 10 (десет) година и имају у употребне дозволе а налазе се у припреми. Проћи 

ће још много времена и она неће бити активирана, биће потрбно да се улаже и у евентуално 

одржавање. Апсурдно ће бити доносити такве одлуке ако је у књиговодству такво средство у 

припреми односно да је то инвестиција у току. Исто тако, је невероватно да 49.453.419,38 динара 

вредности изграђене канализације буде активирано и ако нема техничког пријема и употребну 

дозволу и на то се обрачунава амортизација која оптерећује буџет. Како је општина Баточине 

поверила комуналну делатност ЈКП онда је логично да се и ова средства дају на коришћење и не 

оптерећују буџет. 

редни број назив набавна вредност 

укупна отписана 

вредност на крају 

2015. године 

амортузација у 2016. 

години 
садашња вредност 

1 Капела у Брзану 5.156.782,95 101.052,94 70.905,77 4.984.824,24 

2 Градска капела у Баточини 3.960.860,03 54.492,63 54.461,83 3.851.905,57 

3 Олимпијски базен у Баточини 6.410.579,42 0,00 0,00 6.410.579,42 
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У горњој табели су дати подаци за изграђене капеле у Баточини и у Брзану. Имајући у обзир 

габарите ових објеката долази се до несразмере улагања у ова два објекта, један је или много 

јефтино саграђен а други прескупо, ненормално је да 131,09 м2 кошта 3.960.860,03 динара у 

Баточини а да 98,42 м2 кошта 5.156.782,95 динара Брзану. Исто тако, невероватно и опет 

невероватно да олимпијски базен у Баточини започетом изгдрадњом у 2000 години још увек се 

води као инвестиција у току односно у припреми. Базен је димензије 20x40x2 метра. Започета 

инвестиција није конзервирана и да би се наставили радови на завршетак изградње базена 

потребна је реконструкција већ изведених радова од земљаних па до свих других радова. Та 

инвестиција као нефинансијска инвестицја се у књигама води више од 16 година. Апсурд. На 

основу података судског вештака грађевинске струке дипл. грађ. инг. Гордане Радојевић од 

05.04.2014. године тениско играшлиште ограђено плетеном жицом у површини од 544,0 м2 нема 

техничку документацију. По књигама ово игралиште вреди 2.205.395,00 динара. На основу чега 

је игралиште изграђено. Анкетни одбор није могао да дође до Одлуке као ни до документације 

извођача радова. 

 

10. ПРОБЛЕМАТИКА ПЛАТА У ОПШТИНИ ЗА ПОСТАВЉЕНА И ИМЕНОВАНА ЛИЦА 

Законом о платама у државним органима и јавним службама (Сл, гласник РС 34-01, 62-06, - 

други закони 63-06, исправка др. Закона 16-08, др. 92-11, 99-11, 10-13, 55-13, 99-14,21-16) и 

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и поставјених лица у државним органима 

(С. Гласник РС  44-08, 2-12) утврђени су коефицијенти изабраних и постављених лица. По 

Закону  изабрана лица могу имати највиши коефицијенат утврђен овим Законом члан 7 и 9 став 1 

тачка 4  који одређује највише до 90%  коефицијента за обрачун и исплату плата за народног 

посланика на сталном раду у Народној скупштини и износи 8,60 односно 7,74.  

Постављена и именована лица у локалним самоуправама чији је број становника испод 60 

хиљада становника могу имати највиши коефицијенат утврђен овим Законом 90% коефицијента 

за обрачун и исплату начелника округа  који износи 16,50  односно  14,85. Члан 8 Закона 

предвиђа  да  коефицијент за обрачун постављених и именованих лица утврђује се актом Валде 

Републике Србије односно Уредбом о  коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима (Сл. гласник бр.44/2008- пречишћен 

текст....2/12). Чланом   члан 9 став 2  тачка 4  Закона прописано је да  за поставјена лица 

коефицијент  за обрачун и исплату плата у органима територијалне управе и локалне самоуправе 

утврђује се највише до коефицијента утврђених  актом Владе из става 1 члана 8  Закона о 

платама у државним органима.        

Код председника општине у 2012 години коефицијент за обрачун плата је утврђен 7,74 по Закону 

помножен са ценом рада 10.471,72 динара  за месец октобар износи 81.051,11 динара а примио је 

9,74 помножено са 10,471,72 што износи 101.987,54 динара, односно 20.936,42 динара више. 

Овакав обрачун који није у складу са Законом о платама у државним органима и јавним 
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службама (Сл.гласник РС број 34/01 ....21/16) .вршен је све до јануара  2014 године а у складу са 

Одлуком о трећој измени Одлуке о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата 

изабраниз, именованих и постављених лица у општини Баточини број 20-88/14-01 од 14.02.2014. 

године па надаље.   Непридржавање Закона  о платама укупно је исплаћено више него што је 

дозвољено  553.825,00 динара. 

Анализирајући плате изабраних и именованих лица и увидом у документацију обрачуна и 

исплатама плата утврђено је да су од јануара 2014 године  обрачун и исплате вршене у складу са  

Законом о платама у државним органима и јавним службама (Сл, гласник РС 34-01, 62-06, - 

други закони 63-06, исправка др. Закона 16-08, др. 92-11, 99-11, 10-13, 55-13, 99-14,21-16)  и 

Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и поставјених лица у државним органима 

(С. Гласник РС  44-08, 2-12). Од јануара 2012 године до краја 2013 године неправилно је утврђен 

коефицијент за Председника општине те је на основу тога иплаћено више за зараде истог. 

 

11. ПРОБЛЕМАТИКА ЈКП „7 ЈУЛИ“ БАТОЧИНА 

На седницама Анкетног одбора је разматрана проблематика ЈКП 7 јули у стечају. Стечај ЈКП „7 

јули“ из Баточине покренут је на предлог Општинске управе општине Баточина поднеском од 

23.03.2016 и допуном поднеска од 01.04.2016. године и решењем Ст 13/16 од 18.10.2016. године. 

Прво поверилачко рочиште одржано је 07.12.2016.        Анкетни одбор је предлагао да се повуче 

предлог о стечају ЈКП „7 јули“ из Баточине са предлогом да се најпре анализира постојеће стање 

и утврде разлози који су довели до таквог стања. За отварање стечаја увек има времена и разлога. 

Међутим, на основу благовременог приговора жалиоца, групе радника, решење о покретању 

стечајног поступка се обуставља решењем  Привредног апелационог суда број 7 Пвж 701/16 од 

21.12.2016. године.  Решењем  Посл. Број 1. Ст.13/2016 од 25.01.2017. године одбацује се предлог 

повериоца Општине Баточина од 18.01.2017. године допуњен поднеском од 19.01.2017.  за 

покретање стечајног поступка. Анкетни одбор није могао нити је имао могућности да дође до 

документације и одговорних лица у ЈКП „7 јули“. Нема одговорног лица, нема органа 

управљања, нема финансијских извештаја за 2014 и 2015 годину. Постоји правно лице чији је 

власник СО Баточина а да нема усвојених извештаја о пословању задњих година. У таквој 

ситуацији Анкетни одбор није имао од кога да тражи податке и документацију. На основу 

расположивих информација и писаних докумената припремана је садржина потребних 

информација које треба потражити од Агенције за лиценцирање стечајних управника односно од 

повереника господина Гвоздена Јовановића. Анкетни одбор је имао  на располагању штампане  

информације од Трезора и трагом тих података као и других информација  констатовано је да је 

неопходно ступити у контакт са господином Гвозденом Јовановићем и од њега затражио  

сарадњу и помоћ како би се дошло  до докумената из ЈКП „7 јули“ у стечају. Анкетни одбор је 

констатовао ако не буде коректне и садржајне сарадње са Агенцијом и повереником да ће многе 

информације веома битне за извештај Анкетног одбора остати недоступне. Намера Анкетног 

одбора је да се највише  посвети овој проблематици јер су огромна средства утрошена из буџета 
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а ЈКП „7 јули“ је пропало. Анкетни одбор је припремио нарочито питања у вези са наменским 

трошењем буџетских средстава за субвенције које су даване ЈКП „7 јули“. На основу сазнања и 

писаних докумената која је Анкетни одбор имао на увид сматра да је проблематика ЈКП „7 јули“ 

веома сложена и деликатна. Поступак стечаја је обустављен али се ситуација није поправила на 

боље. И даље ЈКП „7 јули“ је без игде икога. Тотална небрига. Није било могуће сазнати шта се 

десило са повериоцима а и о обавезама према радницима.  

Анкетни одбор је покушао да на основу расположивих информација од трезора и индиректних 

корисника буџета уђе у траг бар неких података који би помогли да се сагледа стање у ЈКП „7 

јули“ као и разлог његовог пропадања. 

Анкетни одбор је извршио увид и проверу принудно наплаћених извршних решења за поједине 

раднике који су добили радне спорове против ЈКП „7 јули“. Принудне наплате од појединих 

установа извршили су јавни извршитељи путем блокаде текућих пословних рачуна индиркетних 

корисника буџета. Исплате су извршене у висини постојећег дуга  према ЈКП „7јули“ са текућих 

рачуна Основне школе „Свети Сава“ из Баточине у висини од 1.497.228,28 динара и ако је 

требало извршити принудну наплату у висини 3.501.355,90 динара . Преко средње школе 

„Никола Тесла“ извршена је исплата у висини 1.536.669,58 динара а требало је извршити 

1.558.191,81 динар. Преко културног центра „Доститеј Обрадовић“  требало је извршити 

принудну наплату у висини од  446.667,51 динар а извршено је 94.721,00 динара. Преко 

библиотеке „Вук Караџић“ је требало да се исплати  448.245,74 динара а исплаћено је 126.193,79 

динара. Из буџета је извршено 900.000,00 динара. Из табеле  се види да је требало исплатити за 

утужена потраживања износ 6.854.460,96 динара а исплаћено је 4.145.812,65 динара. Из података 

се види да сви износи из спорова нису намирени у пуном износу јер је остало још 2.708.648,31 

динара неизмирених зарада. Из табеле се виде радници који су тужили и добили спорове пред 

судом и принудном наплатом наплатили део своје зараде. 
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Редни 

 број 
О П И С 

Основна 

 школа 

Средња  

школа 

Културни  

центар 
Библиотека Општина УКУПНО 

1 Дексинг Брзан Закључак И.И. 53/2015 26.03.2015. 397.228,28         397.228,28 

2 
Филиповић Грујица Закључак И.И. 2/2015 
01.02.2016. 860.896,77         860.896,77 

3 

Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 

09.02.2016. 455.620,76         455.620,76 

4 
Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 
09.02.2016.       448.245,74   448.245,74 

5 

Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 

09.02.2016.         900.000,00 900.000,00 

6 
Спасић Слађана Закључак И.И. 15/2015 
10.02.2016. 640.811,72         640.811,72 

7 Лукић Драгица Закључак И.И. 1/2015 10.02.2016. 550.130,86         550.130,86 

8 

Коматовић Дејан Закључак И.И. 4/2015 

12.02.2016. 596.667,51         596.667,51 

9 
Коматовић Дејан Закључак И.И. 4/2015 
15.03.2016.     446.667,51     446.667,51 

10 Бојић Драган Закључак И.И. 20/2015 12.02.2016.   183.395,24       183.395,24 

11 Бојић Драган Закључак И.И. 61/2015 Ф12.10.2016.   521.615,45       521.615,45 

12 Ерцег Вељко Закључак И.И. 19/2015 12.02.2015.   675.861,82       675.861,82 

13 Ерцег Вељко Закључак И.Ив. 331/2015 08.06.2016.   177.319,30       177.319,30 

              0,00 

   Задужење од  јавних приватних извршитеља 3.501.355,90 1.558.191,81 446.667,51 448.245,74 900.000,00 6.854.460,96 

   Извршене исплате: 1.497.228,28 1.536.669,58 94.721,00 126.193,79 900.000,00 4.154.812,65 

 

Прегледом решења преноса наменских буџетских  средстава Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина, Анкетни 

одбор утврдио је следеће чињенице приказане у табели о ненаменском утрошку буџетских 

средстава. 

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА НЕНАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Редни 

Број 
Број решења Датум Намена утврђена решењем Уплата 

Употреба пренетих 

 средстава  

1 400-90/14-01 06.05.2014. Исплата рате лизинга      200.000,00  Ненаменски 

2 400-94/14-02 09.05.2014. Исплата материјалних трошкова      640.000,00  Ненаменски 

3 400-105/14-02 21.05.2014. Исплата материјалних трошкова      100.000,00  Ненаменски 

4 400-104/14-02 23.05.2014. Исплата рате лизинга      645.000,00  Ненаменски 

5 400-127/14-01 26.06.2014. Исплата материјалних трошкова, лизинг       750.000,00  Ненаменски 

6 400-141/14-02 10.07.2014. Исплата материјалних трошкова, лизинг       200.000,00  Ненаменски 

7 400-153/14-01 21.07.2014. Исплата енергената      300.000,00  Ненаменски 

8 020-508/14-01 11.08.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи      296.291,00  Ненаменски 

9 400-166/14-02 28.08.2014. Исплата рате лизинга      100.000,00  Ненаменски 

10 400-178/14-01 17.09.2014. Исплата материјалних трошкова        70.000,00  Ненаменски 

11 400-188/14-02 23.09.2014. Исплата рате лизинга      100.000,00  Ненаменски 

12 400-194/14-02 08.10.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        80.000,00  Ненаменски 

13 400-212/14-02 28.10.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        20.000,00  Ненаменски 

14 020-489/14-01 25.07.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи      195.000,00  Ненаменски 

15 020-561/14-01 01.09.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        28.120,00  Ненаменски 

   

Укупно:   3.976.411,00  
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На основу решења којима су додељивана финансијска средстсва из буџета ради побољшања 

ликвидности ЈКП „7 јули“ средства су ненаменски торшена а повериоци су остали ненамирени. 

Велика штета је направљена неизмиривањем обавеза према добављачу „ВБ Леасинг“ доо из 

Београда а средства су из буџета издвајана за ту намену, тако да је због оваквог понашања у 

коначном исходу одузета радна машина „Авант 750“ која је веома значајна у обављању 

делатности. Машина је предата лизинг кући  19.08.2014. године. Још чудније у овоме је да је из 

ЈКП „7 јули“ послато писмо Фонду за комунлану делатност број 01-320 од 16.04.2014. са апелом 

да фонд преузме финансијски лизинг  како лизинг кућа не би одузела машину „Авант 750“. 

Лизинг кућа је упозоравала на такву могућност из уговора. Међутим, и ако су средства стизала за 

плаћање рата финансијског лизинга, средства нису коришћена за измиривање обавеза према 

лизинг кући него су средства ненаменски коришћена за исплату зарада. Због неизмиривања 

обавеза према повериоцима заплењена су многа средства рада као косилица ТАРУП ,  камион 

ФАП 2000 и камион ФАП 13, аутомобил „Пеугеот 307“, трактор ИМТ 539, цистрерна „Мајевица 

3200“, посипач соли Епоха, камион ТАМ 2001 и то све у бесцење. Набвна вредност ових 

средстава је била 8.755.000,00 динара а продата за 569.000,00 динара.  

Анкетни одбор је утврдио и следеће непобитне чињенице, а преко извода наменског рачуна 

трезора за период од када је наступила трајна блокада редовних текућих рачуна који су постојали 

у ЈКП „7 јули“, да су из средстава субвенција  за зараде  исплаћени  поједини радници који су 

били ту и који су били информисани о приливу средстава    а нарочито у периоду од 01.05.2014. 

до 30.10.2014. године. Анкетни одбор је  на основу решења о додељивању субвенција и 

опредељивању тих средстава за измиривање обавеза према повериоцима  утврдио да су средства 

ненаменски и недоследно исплаћивана појединим радницима  тако да су многи остали без 

динара. Следећа листа исплаћених зарада најбоље илуструје злоупотребу  субвенција и 

ненаменског и несолидарног трошења тих средстава: 

1. Јулијана Раденковић   484.160,00 дин. 

2. Снежана Митрашиновић  365.120,00 дин. 

3. Сузана Стаменковић   137.000,00 дин. 

4. Снежана Ђорђевић   122.493,00 дин. 

5. Слађана Петковић   114.000,00 дин. 

6. Љубица Павловић   103.966,00 дин. 

7. Негослав Стојковић   101.102,00 дин. 

8. Биљана Киров     85.000,00 дин. 

9. Зорица Павловић                85.000,00 дин. 

10. Зоран  Митровић                75.000,00 дин. 

 

Из ове листе се види да су највише од исплаћених зарада примиле Јулијана Раденковић у 

износу од 484.160,00 динара и Снежана Митрашиновић у износу од 365.120,00 динара, што 

потврђује народну изреку ко је ближе ватри боље се огреје. Из ненаменског трошења субвенција 

и несолидарне исплате и онако ниских зарада оне су себи омогућиле да приме највише. 
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Анкетни одбор није могао да утврди власништво два текућа рачуна, код „АИК“ Банке и 

„Еуро“ Банке, која се константно појављују у исплатама у укупним износима од 120.000,00 и 

68.000,00 динара.  

У циљу ослобађања од појединих радника који нису били по вољи у претходном периоду 

сачињен је програм ослобађања од радника као технолошког вишка, па су се поједини радници 

принудно опредељивали да добровољно раскину радни однос са ЈКП „7 јули“ уз отпремнине које 

су финансиране из буџета СО Баточина. За отпремнине ових радника је исплаћено из буџета 

3.811.113,21 динара 

1.Ксенија Инић                   67.750,06 динара 

2.Велић Стојан                  53.538,67 динара  

3.Славиша Стојановић         76.478,00 динара 

4.Петковић Петар               86.759,48 динара   

5.Миљан Живковић            86.487,54 динара 

6.Синиша Савковић           133.499,19 динара 

7.Божидар Јовановић       154.152,94 динара 

8.Слободан Ђорђевић      260.661,00 динара  

10.Јовановић Љубиша     320.658,33 динара 

11.Ерцег Вељко             350.130,11 динара 

12.Павловић Љубица       249.575,73 динара 

13.Филиповић Грујица       181.123,76 динара 

14.Лукић Дргица             204.899,28 динара 

15.Дејан Коматовић      183.773,00 динара 

16.Павловић Предраг       177.139,76 динара 

17.Чолић Бојан               192.489,00 динара 

18.Стојановић Негослав 286.233,60 динара 

19.Бранислав Николић      418.934,58 динара 

20.Животије Бојић            326.829,18 динара 

Анкетни одбор је обавио разговор са Љубицом Павловић из Брзана која је била Шеф 

рачуноводства до 2010 године у ЈКП „7 јули“. Од ње је Анкетни одбор тражио информације и 

помоћ у вези закупа просторије за продају погребне опреме и начину плаћања ове обавезе као и 

тумачења финансијских картица као и књиговодственим обухватањем у пословним књигама. 

Предмет анализе је преплата  9.973 евра. Закуп је уговорен уговором број 01-504 од 06.08.2008. 

године и уговор број 01-185 од 01.01.2011 па надаље. Анкетни одбор нема других уговора који 

би доказали да је закуп повећан на вишу цену којим су правдани увећани трошкови закупа. 
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Ред 

 бр 
Година Задужење 

Обавеза за 

закуп 

продавнице 

Уплаћено 
Вишак 

/мањак 

Закуп 

изражен 

 у ЕУР 

Уплаћено  

у ЕУР 

Курс 

 ЕУР 

1 2008           32.176,00               32.176,00                   32,176                        -              380,00            380          84,00  

2 2009         112.024,00             112.024,00            112.024,00                        -           1.200,00         1.200          93,35  

3 2010         121.900,00             121.900,00            121.900,00                        -           1.200,00         1.200        101,58  

4 2011         126.397,00             126.397,00            147.397,00           21.000,00         1.200,00         1.404       105,00  

5 2012         132.000,00             132.000,00         1.095.032,40         963.032,40         1.200,00         9.955        110,00  

6 2013         207.000,00             207.000,00            484.393,00         277.393,00         1.800,00         4.212        115,00  

7 2014         210.600,00             210.600,00              47.000,00       (163.600,00)        1.800,00            402        117,00  

            942.097,00             942.097,00         2.007.778,58      1.097.825,40         8.780,00       18.753    

         1 ВИШАК           1.097.825,40  динара 

    2 ВИШАК                  9.973  еура   

    

Из података изнетих у горњој табели се види да је плаћање закупа до краја 2011. године имало 

смисла и поштовао се дуг по уговору и поштовале су се одредбе уговора. У току 2012. године 

долази до велике преплате за закуп, и тако долази до одлива и онако оскудних ликвидних 

средстава.  То се дешава и у 2013. години. Укупна преплата је у износу од 1.097.825,40 динара 

односно цца 9.973 евра. На основу картица из тог периода види се да су преко увећаног закупа од 

100-150 евра  на 400-450 евра  покушавали затврање тог аванса преко увећања трошкова закупа. 

Из овако минимално доступних података може се доћи до закључка да је пропадању ЈКП „7 јула“ 

доприносило и овакво понашање унутар ЈКП „7 јули“. 

ТРОШКОВИ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА 

ТБ-1 

    Услуге по уговору Услуге по уговору Услуге по уговору Услуге по уговору 

Општинска управа председник општине Општинско веће Скупштина општине 

Година Председник Општинско веће Скупштина општине Општинска управа 

2012. 788.346,12 1.121.757,00 5.358.018,75 8.180.786,51 

2013. 1.012.687,46 914.518,00 4.632.731,66 3.766.507,16 

2014. 643.870,75 1.597.762,00 4.137.966,22 3.261.955,08 

2015. 492.331,51 1.280.076,00 3.988.570,26 3.321.164,35 

2016. 249.221,95 314.788,00 969.430,57 842.524,00 

 

ТБ-2 

       2012 2013 2014 2015 2016 

 Репрезентација 1.249.888,20 1.487.444,94 1.055.068,00 1.450.153,00 400.892,95 5.643.447,09 

ДМ-Баточина 748.780,00 198.500,00 201.400,00 251.460,00   1.400.140,00 

ММ Променада 2010  600.000,00 150.000,00 94.800,00 39.600 74.000,00 958.400,00 

Из Фонда за комунално          1.686.950,00 1.686.950,00 

Из Фонда за путеве             103.950,00      103.950,00 

Ана Аничић 187.106,00 637.684,45 415.528,00 66.734,46   1.307.052,91 

  2.785.774,20 2.473.629,39 1.766.796,00 1.807.947,46 2.265.792,95    11.099.940,00 
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Код Заменика председника општине Баточина врше се исплате накнаде у висини од 30.000,00 

динара месечно увећане за доприносе у периоду од јуна 2012 до маја 2014 године и ако на то 

нема право јер по Статуту општине Баточина члан 62 мора да је у редовном радном односу. 

Укупно за накнаду Заменику председника општине Баточина је исплаћено 1.007.194,91 динара у 

бруто износу. Истовремено Заменик председника општине Баточина прима и накнаду за рад у 

Оштинском већу по 11.500,00 динар нето увећане за доприносе.  Ову накнаду прима за период од 

2012 до марта 2015 што је у укопном износу од 299.855,00 динара. У бруто износу је примио 

укупно 1.307.052,71 динар. 

Код репрезентације средства су трошена без постојања Правилника  о коришћењу репрезентације 

у органима општине Баточина у периоду од 2012 до 2015. године. У 2015 се усваја Правилник о 

репрезентацији о коришћењу репрезентације у органима општине Баточина (Сл гласник број 

4/2015 од 04.03.2015) и од тада се примењује. Репрезентација је у 2012 години износила 

1.249.888,20 динара, у 2013 години 1.487.444,94 динара, у 2014 години 1.055.068,00 динара,  2015 

години 1.450.153,00 динара и 2016 године 400.892,95  динара. У складу са чланом  39 Закона о 

јавним набавкама и члано 54 Закона о буџетском систему наручилац је  дужан да мале набавке 

које прелазе годишњи ниво од 500.000,00 динар планира по члану 39 Закона о јавним  набавкама 

без обзира ако се исте реализују у мањим износима. Тако је само у 2013. години код једног 

угоститељског објекта утрошено је 686.069,00 динара. Овим се констатује да ове мале набавке 

нису ишле преко јавних набавки а што је била законска обавеза.  

Утрошак средстава буџета за радио станицу ММ Променада 2010 је износио укупно 958.400,00 

динара из буџета за период од 2012 до 2016. године. Додела средстава из буџета је била у сукобу 

интереса по мишљењу Агенције за борбу против корупције због блиског сродства председника 

општине и власника ММ Променада 2010. Агенција за борбу против корупције је дала препоруку 

за разрешење председника општине господина Милошевић Радише међутим Скупштина 

општине Баточина тај предлог није прихватила. И поред тога што Скупштина није разрешила 

господина Милошевић Радишу Агенција је остал при свом ставу. Анкетни одбор је на основу 

увида у материјале и документа као и на основу односа према другим проблемима господин 

Председник општине имао сукоб интереса у овом случају као и у случају са фирмом ДМ 

Баточина. Анкетни одбор не може нити жели да коментарише одлуку Скупштине општине 

Баточина јер је то тело изабрано вољом грађана Баточине. Преко фондова ММ Променада  2010 

је инкасирала 1.790.900,00 динара за период 2012 до 2016 године.  Анкетни одбор није добио 

доказе да су износи који су фактурисани и плаћени контролисани и да су имали прилоге као на 

пример џинглове и друге доказе.  

Чланом 39 Закона о јавним набавкама и члано 54 Закона о буџетском систему по којем је 

наручилац дужан да мале набавке које прелазе годишњи ниво од 500.000,00 динар планира по 

члану 39 Закона о јавним  набавкама, без обзира ако се исте реализују у мањим износима. Тако је 

само у 2013. години код једног угоститељског објекта утрошено је 686.069,00 динара.  
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12.ПРОБЛЕМАТИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Месне заједнице као основна ћелија локалне самоуправе  у општини Баточина нису 

функционисале. У појединим месним заједницама су трошена буџетска средства за одржавање 

објеката као и за друге врсте трошкова. Имајући у виду да су месне заједнице као 

конституитивни део локалне самоуправе  запостављене а трошена су буџетска средства за разне 

трошкове а највише за специјализоване услуге и нарочито у Месној заједници Брзан. Трошена су 

средства на име одржавања  објеката по месним заједницама који се не одржавају и у веома су 

лошем стању. Такође у извршењу буџета нема финансијских извештаја за месне заједнице. 

Недопустиво је да у извештајима буџета за сваку појединачну годину у ранијим периодима нема 

извештаја о раду месних заједница. Месне заједнице де фацто не постоје а де јуре су на списку 

извештаја извршења буџета са значјним цифрама посебно на одржавању објеката.  Неодговоран 

однос и небрига према месним заједницама се огледа из следећих података исказаних у следећој 

табели из које се види небрига и понижавајући однос према месним заједницама а нарочито 

према великим месним заједницама као што су МЗ Баточина, МЗ Бадњевац и  друге.  Однос 

према месним заједницама и брига за грађане који живе у месним заједницама  показује не 

постојање активности у највећим месним заједницама као и решавање животних питања у тим 

месним заједницама, као што су Бадњевац и Баточина. Руководство општине је дозволило да 

највеће МЗ Баточина и Бадњевац буду у блокади текућих рачуна од 31.12.2002. године односно 

више од 14 година. Из овог податка се види да локална самоуправа није уважавала и није 

решавала најживотнија питања ових места или их је решавала као бирократија која није хтела да 

чује проблеме грађана. Овакав игнорантски однос нарочито према МЗ Баточина изазвало је 

много проблема.  Према добијеним подацима од НБС Принудна наплата у Крагујевцу  дописом 

број  IX/2.2-401600/2/16 од 26.10.2016. године  текући рачун МЗ Баточина је блокиран за дуг од 

448.555,19 динара и камата у износу од 925.111,92 динара што укупно износи 1.373.667,11 

динара а на дан писања овог извештаја дуг је повећан на главници и износи 504.429,46 динара 

плус камата. Код МЗ Бадњевац  блокада текућег рачуна је у износу од 80.833,64 динара главни 

дуг и камата 566.859,11 динара односно 647.692,75 динара укупно, према допису број  IX/2.2-

401601/2/16 од 26.10.2016 године. Месна заједница Доброводица је у блокади од 23.06.2016. 

године  за износ од 20.513,00 динара плус камата. И у време писања овог извештаја месна 

заједница Доброводица је у блокади текућег рачуна. 

 

 

 

 



Извештај Анкетног одбора СО Баточина 

Баточина 28.03.2017. 

56 

 

назив ПИБ 
матични 

 број 

број текућег  

рачуна 

стање  

текућег 

рачуна на 

дан 

15.07.2016. 

датум  

блокаде 

износ  

блокаде 

Име и презиме, 

овлашћено лице 

МЗ Доброводица 101220888 07246609 840-1630645-97 0,00 23.06.2016. 
  Неша Милановић 

20.513,00 Берислав Радовановић 

МЗ Жировница 101220724 07314477 840-377645-56 6.870,08 28.10.2016. 53.227,96 Чедомир Стевановић 

МЗ Кијево 101220790 07250576 840-1575645-03 2.183,16     Предраг Милосављевић 

МЗ Градац 101220845 07247818 840-3846645-89 5.351,09 10.09.2016. 18.966,90 Пера Микић 

МЗ Никшић 101220853 07246617 840-481645-08 54.745,60     Љубисав Јанковић 

МЗ Прњавор 103210014 07249357 840-2365645-04 337.297,08   
  Игор Драгољубовић 

  Горан Милићевић 

МЗ Брзан 101218787 07247796 840-190645-08 15.337,99     Живослав Павловић 

МЗ Бадњевац 101220610 07217765 840-694645-44 0,00 од 31.12.2002. 80.833,64 Зоран Пантелић 

МЗ Црни Као 101220708 07293151 840-1721645-55 8.519,64     Горан Савић 

МЗ Милатовац 101220716 07247800 840-1754645 35.408,13     Југослав Јовановић 

МЗ Баточина 101220669 07149697 840-8645-92 0,00 од 31.12.2002. 448.555,19 Миле Станковић 

 

13. ПРОБЛЕМАТИКА ЈП ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА - БАТОЧИНА 

Укидањем додељених комуналних делатности ЈКП „7 јули“ комунална делатност на територији 

Баточина свела се само на обављање комуналних делатности одржавање гробаља и других 

ситних послова. Због стања у којем се налази ЈКП „7 јули“ СО Баточина формира ново 

комунално предузеће ЈП Лепеница Баточина. Оснивањем овог предузећа  16.05.2014. Одлука  

број 020-272/14-01 године регистровано у АПР 23.06.2014. године Решењем БД 53743-2014 се 

желело да се зада смртни ударац ЈКП „7 јули“ и додељују се остаци комуналних делатности које 

нису додељене другим предузећима. Исто тако, ЈП Лепеница Баточина предвиђена су и буџетска 

средства као субвенција па је због тога ово прдузеће било предмет анализе. Увидом у пословне 

књиге  установљено је неколико чињеница које су биле предмет пажње Анкетног одбора. 

Прво и основно што је интересовало Анкетни одбор и било предмет анализе је запошљавање 

радника у новоосновано јавно предузеће. 

Било је нормално и упутно да се формирањем новог предузећа најпре реши статус радника који 

су остали у ЈКП „7 јули“ Баточина. Поред тога што тим радницима није исплаћивана никаква 

накнада и заостале зараде, они су остали на улици без да се о њима било ко брине. Радници су 

остали без зарада,  без плаћених пореза и доприноса и коначно без посла. 

Форимирањем новог комуналног предузећа се у првом налету запошљавају нови радници а 

радници ЈКП „7 јули“ и даље остају незбринути.  

Од оснивања ЈП "Лепеница Баточина" 23.06.2014. када је именован вд директора Славољуб 

Митровић па до 01.09.2014. није примљен ниједан радник јер фирма званично није имала 

пословне просторије. Након тога Предузеће добија једну канцеларију на првом спрату Општине 

и са Уговором о привременим и повременим пословима примљени су:  
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Братислав Милошевић (није радник ЈКП "7. јули"), затим  

Жарко Динић (није радник ЈКП "7. јули"),  

Горан Цветковић (није радник ЈКП "7. јули").  

У новембру 2014. године из ЈКП "7. јули" примљени су  

Влада Петровић (на неодређено време),  

Славољуб Стевановић (на неодређено време),  

Немања Перишић (на неодређено време),  

Цветко Костић (на одређено време).  

У децембру 2014. године, на одређено време, примљени су  

Ненад Стојановић,  

Ненад Пекић и  

Милан Маринковић (сви радници ЈКП "7. јули").  

У фебруару 2015. Примају се   

Сузана Стаменковић и  

Горица Танасијевић из ЈКП "7. јули" на одређено време.  

У марту 2015. примљени су на одређено време радници ЈКП "7. јули":  

Јулијана Раденковић,  

Зоран Митровић,  

Зорица Миловановић,  

Биљана Киров,  

Снежана Митрашиновић,  

Слађана Петковић,  

Марела Велић,  

Зорица Павловић и  

Снежана Ђорђевић.  

У априлу 2015. године примљени су из ЈКП "7. јули", на одређено време,  

Милош Антуновић,  

Саша Маринковић и  

Зоран Николић.  

У новембру 2015. су примљени  

Зоран Пантелић (на одређено време) и  

Снежана Живковић (на одређено време) - нису радници ЈКП "7. јули".  

У радни однос на одређено време примљени су  

Небојша Денчић (није радник ЈКП "7. јули") и  

Славиша Митић (није радник ЈКП "7. јули").  

Након именовања новог вд директора Дејана Раонића, на привремен и повремене послове 

примљена је  

Светлана Павловић (није радник ЈКП "7. јули"),  

Радмило Ристић – привремене и повремене послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  

Слободан Јаковљевић – привремене и повремене послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  
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Зоран Милосављевић – привремене и повремене послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  

Александра Цакић – на неодређено време  (није радник ЈКП "7. јули"). 

Радници су примани на одређено време или на привремене и повремене послове са циљем да се 

са њима може манипулисати и да се могу лако заменити новим радницима.  

 

Међутим, после избора од 24.априла 2016. године  напрасно се мења политика запошљавања и 

многи радници који су имали привремена решења добијају стална запослења на неодређено 

време. Нормално та решења не добијају сви а не нарочито радници ЈКП „7 јули“ који и даље 

остају на привременим и повременим пословима који истеком тих уговора могу остати без посла. 

Уговори о привременим и повременим псоловима могу трајати највише 120 календарских дана. 

Многи су остали са тим уговорима до дана када је вршен увид у издата решења и запошљавање 

радника. 

 

У мају 2016. поједини радници  напрасно добијају решења на неодређено време. 

 

Запослени у ЈП "Лепеница Баточина" од оснивања предузећа до 23.08.2016. који нису прешли из 

ЈКП "7. јули" 

 

1. Слободан Јаковљевић из Брзана - Уговор о ППП од 18.04.2016. до 08.09.2016. 

2. Светлана Павловић из Баточине - Уговор о ППП од 18.04.2016. до 08.09.2016. 

3. Славиша Митић из Баточине - од 20.04.2015. до 22.082015. - Уговори о раду на одређено време 

4. Горан Цветковић из Милатовца - од 01.01.2015. до 02.07.2015. (Уговор о ППП), а од 

03.07.2015. до 30.04.2016. (Уговори о раду на одређено време), од 01.05.2016. (Уговор о раду на 

неодређено време) 

5. Жарко Динић из Баточине - од 01.01.2015. до 30.06.2015. (Уговор о ППП), од 01.07.2015. до 

30.04.2016. (Уговори о раду на одређено време) и од 01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено 

време) 

6. Зоран Милосављевић из Баточине - од 19.05.2016. до 30.06.2016. (Уговор о ППП), од 

01.07.2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

7. Зоран Пантелић из Бадњевца - од 12.11.2015. до 30.04.2016. (Уговор о раду на одређено време, 

од 01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

8. Снежана Живковић из Баточине - од 17.12.2015. до 30.05.2016. (Уговори о раду на одређено 

време) и од 01.05..2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

9. Александра Цакић из Баточине - од 01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

10. Братислав Милошевић из Баточине - од 01.09.2014. до 12.08.2015. (Уговори о ППП), од 

13.08.2015. до 30.04.2016. (Уговори о раду на одређено време) и од 01.05.2016. (Уговор о раду на 

неодређено време) 

11. Радмило Ристић из Баточине - од 01.04.2016. до 15.09.2016. (Уговори о ППП)  

12. Небојша Денчић из Бадњевца - од 15.07.2015. до 03.02.2016. (Уговори о раду на одређено 

време) 
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13.Јулијана Реденковић  (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“)                                  

14. Зоран Митровић  (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“)   

15. Милан Маринковић   (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

16. Зорица Миловановић   (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“)    

17. Горица Танасијевић   (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“)    

18. Биљана Киров    (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“)    

19. Снежана Митрашиновић   (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

20. Милош Антуновић (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

21. Саша Маринковић   (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

22. Зоран Николић      (уговор на неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

               

Политика запошљавања у новоосновано ЈП Лепеница Баточина је запошљавање на одређено 

време или уговрима о привременим и повременим пословима. Само привелеговани појединци су 

заснивали радни однос на неодређено време. После избора из априла 2016 године поједини 

радници као новозапослени су нагло добијали замену решења и од радног односа на одређено 

време добијли решење на неодређено време. Запошљавање по политичкој припадности је била 

главна карактеристика политике запошљавања. Поједини радници који су дуго радили у ЈКП „7 

јули“ примљени су на одређено време или уговором о привременим и повременим пословима и 

остали са тим решењима а поједини партијски другови као ново запослени добили су уговоре на 

неодређено време међу којима су најкарактеристичнији  Александра Цакић из Баточине, Зоран 

Пантелић из Бадњевца,  најдрастичнији случај Зоран Милосављевић из Баточине, Снежана 

Живковић из Баточине, Братислав Милошевић из Баточине, Горан Цветковић из Милатовца.  

У циљу ослобађања од појединих радника који нису били по вољи у претходном периоду 

сачињен је програм ослобађања од радника као технолошког вишка, па су се поједини радници 

принудно опредељивали да добровољно раскину радни однос са ЈКП „7 јули“ уз отпремнине које 

су финансиране из буџета СО Баточина. За отпремнине ових радника је исплаћено из буџета 

3.811.252,22 динара. 

Анкетни одбор је детаљно прегледао путне налоге у ЈП Лепеница Баточина. Цифре које су 

разматране су можда мале у односу на друге посматране позиције али указују не нешто што се 

коси са моралом и са злоупотребом положаја. У ситуацији када радници нередовно  примају 

зараде  поједина лица су привелегована да из благајне подижу аконтације за службени пут и да 

такве аконтације враћају после неколико месеци. Путни налози су некомплетни, неликвидирани 

од стране ликвидатора, непотписани често ни од руководиоца одговорног за финансијско 

пословање. У појединим случајевима има индиција да нису уопште обављана службена путовања 

а да су давани путни налози без покрића са циљем да се оправдају подигнуте аконтације. На 

основу сачињеног прегледа свих контролисаних путних налога даће се дефинитиван закљчак о 

овој појави. Појава је веома негативна за  упослене који у то време  не примају зараду и немају од 

чега да живе. Појединци су се намиривали тако што су се самопослуживали парама из благајне 

предузећа.  
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Издавање путних налога и обрачун је у супротности са  Правилником  о раду од  05.04.2016. број  

760/04-1 а сходно  члановима од 27. до 32 и супротно Уредби о накнади трошкова и отпремнини 

дражавних службеника и намештеника (Сл гласник РС број 98/07.....84/15) члану 9 до 12 . 

Правилник о раду није у складу са Законом о раду. 

Одлука надзорног одбора Ј.П. „Лепеница“ од 29.01.2016. године бр. 408/01-2016 предвиђа у 

члану 1. да се накнада  трошкова за долазак на рад и повратак са рада одобравју у висини 

стварних трошкова превоза. Увидом у путне налог Одлука  није примењивана јер је исплаћивано 

мимо и више од стварних трошкова, док је другим радницима признавана само висина 

аутобуских карата. Закључак је да је в.д. директор Дејан Раонић подигао са рачуна Ј.П. 

„Лепеница“ из Баточине 106.116,80 динара више од стварних трошкова. 

Наплаћено у НЕТО износу за 2016. годину: 

Фебруар 23.000,00 

Март  23.000,00 

Април  21.004,62 

Мај  22.020,68 

Јуни  21.120,00 

Јули  20.984,25 

Август  16.987,25 

УКУПНО:    148.116,80 динара 

 

1. Стварна потрошња превоза према аутобуским картама је: 

-Арива  160 x 2 = 320 x 23 = 7.360,00 

-Јанушевић 150 x 2 = 300 x 23 = 6.000,00 

-Ласта  150 x 2 = 300 x 23 = 6.000,00 

2. Према потрошњи горива 50 км у оба правца: 

- Потрошња 5 л x 139 = 695,00 динара 

3. Месечна карата = 6.000,00 дин. x 7 месеци = 42.000,00 динара 

 

Више исплаћено  = 106.116,80 динара 

 

Ред. 

Број 
Година Име и презиме Дневнице Путарина 

Подигнут новац 

по основу 

сопственог 

возила 

Хотелски 

рачуни 

Потрошено 

гориво 

1 2015 Горан Цветковић                 -                                   -                 1.500,00                        -           1.500,00  

2 2016 Горан Цветковић     4.401,00                                 -                              -                          -           4.401,00  

3 2016 Дејан Раонић  26.113,00                    5.470,00          265.867,98         15.100,00    312.550,98  

4 2016 Јулијана раденковић  16.506,00                                 -               32.029,00                        -        48.535,00  

5 2016 Зоран Митровић                 -                         660,00                            -                          -              660,00  

       47.020,00                    6.130,00          299.396,98         15.100,00    

      

     352.546,98    367.646,98  

      

БЕЗ 

ХОТЕЛСКИХ 

РАЧУНА   352.546,98  



Извештај Анкетног одбора СО Баточина 

Баточина 28.03.2017. 

61 

 

Путни налози за службена путовања нису  после обављеног пута уредно попуњавана са 

извештајима са пута, нису ликвидирани од стране ликвидатора и најчешће нису потписивани о 

стране одговорног лица  за финансије у предузећу. ВД директор Дејан Раонић је  службено 

путовао дана 11.02.2016. године за Ниш. Са службеног пута у Ниш директор Дејан Раонић не 

подноси извештај са пута нити обелодањује разлоге службеног пута. Поставља се питање зашто 

вд директора Дејан Раонић не користи службено возило за обављање службеног пута него 

користи сопствено возило у сужбене сврхе. Службеним аутомобилом се углавном обављају  

службена путовања осталих запослених.  Службено возило остали запослени користе за 

службена путовања до Београда и даље а директор то исто возило неће да користи. 

Контролом путних налога утврђено је да се путни налози нису издавали у складу са 

благајничким пословањем. Аконтације за службена путовања нису уопште књижена као дате 

аконтације. Новац дат уз путни налог без признанице није књижен. Код правдања путних налога 

такође није правилно поступано нити књижено. Птуни налог се књижи за обрачунате трошкове, 

уписаном аконтацијом као и остатак за повратак аконтације. У благајни нема таквог књижења и 

нема правдања за више узету аконтацију јер повраћај ако га је било није књижен. Провером 

благајне број 17 од 9.06.2016. констатовано је да је налог издат 25.04.2016. а књижен у благајни 

09.06.2016. када је и подигнута готовина са текућег рачуна Извод број 108 од 09.06.2016. године.  

Аконтација није књижена, повраћај није књижен, путни налог није ликвидиран и нема потребних 

потписа. Све указује на злоуптребу. У путном налогу се иказује мања километража Баточина-

Палић 160 км. Одлазак и повратак 320 км, што указује да се исказују нетачни подаци као основ за 

исплату птуних трошкова као и нетачан број дневница уместо 4 наплаћује се 5 дневница. Налог 

није правилно ликвидиран.  У налогу нема извештај са пута. Нема саобраћајне дозволе као докза 

о власништву.   

Сви путни налози су овакве или сличне садржине и очигледно указују на злоупотребу како би се 

дошло неоправдано до новчаних средстава која се правдају не веома непримерен начин.  

Закључне напомене 

1.Анкетни одбор не оспорава да је потребно инвестирати и градити. Међутим Анкетни одбор 

стиче утисак на основу расположиве документације као и начина опхођења према буџетским 

средствима и њиховим трошењем да су трошена немарно и расипнички. Овај закључак се 

заснива на промашеним инвестицијама а нарочито улагање на водоснабдевање. 

2.Анкетни одбор препоручује да се на основу досадашњег односа побољша ефикасност праћења 

и евидентирања да не би неке инвестиције остале вечито у припремама и да се никада не 

активирају а утроше огромна буџетска средства. 

3.На основу увида у документацију ЈКП „7 јули“ и анализирањем стања Анкетни одбор 

закључује да је за пропаст тог предузећа постојала намера да то предузеће пропадне и да се 

доведе до стечаја. Домаћинским односом и у намери да се комуналне делатности обављају 
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локалним комуналним предузећем било је могуће само бољом контролом рада тог предузећа и 

бољим односом према грађанима. Одузимањем свих поверених делатности од ЈКП „7 јули“ 

створена је руина у којој нема никога, нема директора, нема органа управљања, растерани 

радници. Остало је само име и ненамирени добављачи, радници без повезаног радног стажа, 

започет па обустављен стечај. Остало је велико ништа које указује на недомаћински однос. 

4.Анкетни одбор је установио да су буџетска средства додељивана ЈКП „7 јули“ у току 2014 и 

2015 године а да није вршена контрола како су та средства трошена. Није усвајан извештај у раду 

за 2014 и 2015 годину и није анализирано где су утрошена толика средства. За 2014 и 2015 

годину нису поднети финансијски извештаји АПР нити је оснивачу поднет извештај. 

Невероватно је да се нико није заинтересовао бар за утрошена буџетска средства. Намера да циљ 

оправдава средство кошта много буџет СО Баточина. Сада имамо ситуацију ни лево ни десно, ни 

напред ни назад. Просуто млеко се не враћа у мањерку. Од свега имамо само ненадокнадиву 

штету, а могло је да се утрошена средства рационалније и боље искористе. Ни на једном органу 

локалне самоуправе није покретано питање одговорности директора, Надзорног одбора па и 

органа локалне самоуправе који су били дужни да врше контролу рада ЈКП „7 јули“ Баточина. 

5.Анкетни одбор није могао да дође до података да ли је ЈКП „7 јули“ обавештено да је 

склапањем уговора  преузета обавеза према ЈКП „Водовод и канализација“ у висини од 

124.910.653,92 и да  је та обавеза отписана. Отписивање толиког дуга као обавезе у билансу се 

појављује као приход и то предузеће чини здравијим.  Да је омогућено да ЈКП „7 јули“ све ове 

активности спроведе кроз своје пословне књиге и са коректнијим односом могло је да се избегне 

да се предузеће доведе до стечаја. 

6.Анкетни одбор на основу хронологије догађаја и докумената долази до закључка да није 

постојала воља да ово предузеће опстане. 

1) Надзорни одбор Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина донео је одлуку о усвајању финансијског 

извештаја за 2013. годину, заведена под пројем 0-286/2 од 08.04.2014. године, где су 

приказани пословни приходи већи од пословних расхода у износу од 107.291,00 рсд, чиме је 

исказано позитивно пословање овог јавног предузећа. 

  

2) 29.08.2013. године достављен је Споразум о одлагању пореског дуга, бр. 020-504/2013-01, на 

24 месечне рате. Споразум заведен у Министарству под бр. 33-00-24/2013-21 кога је 

потписао тадашњи Министар Млађан Динкић, испред Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина и заведен 

под бр. 01-626 од 09.08.2013. године кога потписује Директор Јулијана Раденковић и испред 

локалне самоуправе Општине Баточина, као оснивач и потписник Председник Радиша 

Милошевић. 

 

3) 30.01.2014. године Директор Никола Дукић испред Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина подноси захтев 

за склапање новог Споразума о одлагању пореског дуга, бр. 01-80 и бр. 01-44/2014, под 

повољнијим условима од претходног на 48 рата, које Председник Радиша Милошевић 

потписује. 
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4) 18.03.2014. године Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина добија Споразуму о одлагању пореског дуга бр. 

33-00-36/2014. године на 48 рата, а на захтев Председника Општине Баточина Радише 

Милошевића бр. 43-10725/2013 од 14.12.2013. године. Споразум је дефинисао укупан дуг од 

19.434.727,28 рсд. уз отпис камате у износу од 11.000.000,00 рсд. где је месечна рата 

износила 404.890,14 рсд која је далеко повољнија од претходног Споразума у којој је 

месечна рата износила 1.208.303,30 рсд. Овај Споразум потписује тадашњи Министар 

финансија Лазар Крстић, испред пореског дужника Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина потписује 

Директор Никола Дукић али споразум одбија да потпше Оснивач и представник Општине 

Баточина председник Радиша Милошевић из њему познатих разлога. 

 

5) Директор Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина Никола Дукић 18.03.2014. године подноси Захтев за 

потписивање Споразума о одлагању пореског дуга бр. 01-234/1 председнику Општине, 

председнику Скупштине као и помоћницима председника Општине евидентиран Захтев на 

писарници под бројем 01-020-167/2014. 

 

6) 28.03.2014. године директор Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина Никола Дукић обнавља захтев за 

потписивање Споразума о одлагању пореског дуга бр. 01-234/2, а упућен предсднику 

Општине Баточина Радиши Милошевићу с обзиром да рок за потписивање Споразума 

истиче 31.03.2014.године. Захтев је заведен на писарници Општине Баточина под бројем01-

020-191/2014. 

 

7) Захтевом за пријем код председника Општине Баточина бр. 01-020-38/2014. године 

затражила су оба репрезентативна синдиката ради превазилажења настале ситуације у Ј.К.П. 

„7. Јули“ Баточина, а које је одбио председник Општине Баточина. 

 

8) Након свих преузетих радњи за опстанак Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина и потписивање 

Споразума, ипак 01.04.2014. године Пореска управа блокира  текуће-рачуне у износу од 

35.000.000,00 рсд. са припадајућим каматама. 

 

7.Невероватно је да се стечај покреће за 554.245,57 динара а да се отписују 124.910.653,92 динара 

и преузима обавеза за исти износ према ЈКП „Водовод и канализација“ из Крагујевца. Зар није 

могло да се отпишу и тих 554.245,57 динара.  

8.Анкетни одбор закључује да није било сврсисходно да СО Баточина на себе преузме дуг ЈКП „7 

јули“ јер оснивачким актом је установљено да оснивач то јест СО Баточина не одговара за 

обавезе сходно члану 6 Одлуке о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „7 јули“ 

Баточина“  - Скупштина општине Баточина број 020-147/13 од 15.03.2013. године. 

9.Анкетни одбор је увидом у документацију спортских клубова, нарочито фудбаских клубова 

Слога, Лепеница, Жировница утврдио да су се средства у свим клубовима користила на исти 

начин само у различитом обиму. У фудбалским клубовима су трошена велика буџетска средства 

и на појединим позицијама као што је набавка горива није било контроле и било је могуће 

злоупотребе. За набавку горива није прецизирано за које сврхе се набавља гориво, ко набавља и 
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по чијем налогу. Нема собраћајне дозволе о регистрацији возила и  на које релације се вози и ко 

се првози. Нема путних налога, нема име и презиме лица које купује гориво и нема контроле тих 

докумената да би могла да се одобре за књижење.  

10.У фудбалским клубовима су запошљавана лица која у клубовима нису радила. У клубовима 

нема Правилника о раду и нема систематизованих радних места. У клубовима су запошљавана 

лица која су радила у органима управе општине Баточина. На исплате плата ових радника су 

ненаменски трошена буџетска средства. 

11.Фудбалски клуб „Шумадинац“ из Брзана није хтео да сарађује са Анкетним одбором тако да 

чланови управе нису омогућили увид у документацију. Фудбасли клуб „Шумадинац“ је 

контролисан од стране Пореске управе и на основу записника о контроли поднета је пријава. 

Садржину пријаве као и основ подношења пријаве није био доступан Анкетном одбору због 

несарадње одговорних лица.  

12.Месне заједнице не функционишу. У моменту писања материјала трајно су у непрекидној 

блокади велике месне заједнице Баточина и Бадњевац. Недопустиво је да од 31.12.2003. године 

ове месне заједнице не  функционишу нити се шта у њима догађа. Период од четрнаест година је 

дуг и показује неодговорно понашање према грађанима. Овим чином су суспендована права 

грађана да одлучују о животним питањима својих средина. Требало је да се само спроведу 

избори по месним заједницама и да се у први план ставе интереси грађана. Све то је изостало. 

13.За незаконите дате отказе радницима управе је исплаћено на име неисплаћених плата 

3.226.640,70 без судских и адвокатских трошкова не узимајући у обрачун раднике у индиректним 

корисницима буџета. 

У Баточини, 28.марта 2017. године. 

 

За анкетни одбор 

1.Чедомир  Јовановић, ср. из Баточине 

2.Зорица Зарковић, ср из Баточине 

3.Вељко Ерцег, ср из Баточине 

4.Живадинка Марковић, ср  Стијовић из Црног Кала 

5.Дејан Коматовић,ср  из Батичине 

6.Зоран Јовановић,ср  из Баточине 

7.Бранко Бањанац, ср из Баточине 




