
     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ III                                    _ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2014. 

 1 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
06.03.2014. године 

ГОДИНА 2014. 
БРОЈ 3 

 

 

На основу члана 20. став 1. 

тачка 39. и члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', број 129/07) и члана 23. 

став 1. тачка 39. и члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 05.03.2014. године, 

донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

о потврђивању Одлуке 

Председника општине Баточина о 

преузимању режијских трошкова 

Основног суда у Крагујевцу за 

потребе одржавања судијских дана 

у Баточини 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком потврђује се 

Одлука Председника општине 

Баточина од 17.01.2014. године, о 

преузимању режијских трошкова 

Основног суда у Крагујевцу за 

потребе одржавања судијских дана у 

Баточини, заведена под бројем 020-

23/14-01. 

 

Члан 2. 

 

Општина Баточина ће из 

средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2014. 

годину, раздео 3. глава 3.1.1 функција 

130. позиција 38, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва,  финансирати режијске 

трошкове Основног суда у Крагујевцу 

за потребе одржавања судијских дана 

у Баточини. 

 

Члан 3. 

 

Накнада режијских трошкова 

вршиће се искључиво уколико 

надлежни орган одобри одржавање 

судијских дана у Баточини. 

 

Члан 4. 

 

Овлашћује се Председник 

општине Баточина да предузме све 

правне и друге радње потребне за 

спровођење ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ће се примењивати 

до доношења Одлуке о првој измени и 

допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина за 2014. годину. 
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Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-139/14-01 од 05.03.2014. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

Доставити:    

- Основном суду у Крагујевцу 

- Општини Лапово                                              

- Надлежном министарству                                                                                     

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

ове Одлуке садржан је у члану 20. 

став 1. тачка 39. и члану 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', број 129/07), члану 

23. став 1. тачка 39. и члану 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), којима је 

прописано да Општина преко својих 

органа, обавља и друге послове од 

непосредног интереса за грађане, у 

складу с Уставом, Законом и 

Статутом и да Скупштина општине 

доноси прописе и друге опште акте. 

 Законом о седиштима и 

подручјима  судова и јавних 

тужилаштава укинута је Судска 

јединица у Баточини, Основног суда у 

Крагујевцу чиме је преко 13.000  

људи упућено да директно своје право 

остварује у Крагујевцу. 

 Разлог за доношење ове 

одлуке је потреба да се организују 

судијски дани у Баточини што би 

било у интересу ефикаснијег и 

рационалнијег остваривања права и 

обавеза грађана. 

 Председник општине 

Баточина донео је Одлуку о 

преузимању режијских трошкова 

Основног суда у Крагујевцу за 

потребе одржавања судијских дана у 

Баточини, заведену под бројем 020-

23/14-01 од 17.01.2014. године.  

 Дописом од 17.01.2014. 

године, Председник општине се 

обратио Основном суду у Крагујевцу 

ради разматрања могућности 

одржавања судијских дана у 

Баточини, у складу са законским 

прописима и одобрењем надлежног 

министарства.  

 Разматрајући наведени 

захтев, Основни суд у Крагујевцу је у 

свом одговору навео да ће 

организација судијских дана бити 

јасно дефинисана новим Судским 

пословником, након чега ће 

размотрити испуњеност услова за 

одржавање судијских дана у 

Баточини. 

 Овом Одлуком Општина 

Баточина на терет буџета преузима 

све режијске трошкове Основног суда 

у Крагујевцу за потребе одржавања 

судијских дана у Баточини. 

 На основу свега напред 

наведеног, предлаже се Скупштини 

општине Баточина усвајање Одлуке о 

потврђивању Одлуке Председника 

општине Баточина о преузимању 

режијских трошкова Основног суда у 

Крагујевцу за потребе одржавања 

судијских дана у Баточини. 
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На основу члана 92. Закона о 

буџетском систему (''Службени 

гласник РС'', бр. 54/09, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 

63/2013 - испр. и 108/2013) и члана 36. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), и сагласности 

Државне ревизорске институције број 

400-419/2014-04 од 27.02.2014. 

године, наш заводни број 400-50/14-

01 од 03.03.2014. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 05.03.2014. године, 

донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о ангажовању ревизора за 

обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине 

Баточине за 2013. годину 

 

 

 

I  АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор 

завршног рачуна буџета општине 

Баточина за 2013. годину. 

 

II  Екстерну ревизију завршног 

рачуна буџета општине Баточина за 

2013. годину обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

 

III Поступак набавке услуге 

екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Баточина за 2013. 

годину, обавиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама.  

 

IV Средства за спровођење 

набавке услуге екстерне ревизије 

обезбедиће се из буџета општине 

Баточина, сагласно Одлуци о буџету 

општине Баточина за 2014. годину. 

  

V Овлашћује се Председник 

општине Баточина да са лицем из 

става 2. ове Одлуке закључи уговор о 

регулисању међусобних односа у вези 

са обављањем послова ревизије 

Завршног рачуна општине Баточина 

за 2013. годину. 

 

VI Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-140/14-01 од 05.03.2014. 

год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о ангажовању ревизора за 

обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета општине Баточина за 

2013. годину (у даљем тексту: 

Одлука) садржан је у одредбама члана 

92. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/1, 93/12, 62/2013, 

63/2013 - испр. и 108/2013) којим је 

утврђено да ревизију врши Државна 

ревизорска институција, у складу са 

законом којим се уређује надлежност 

Државне ревизорске институције а да 

изузетно екстерну ревизију буџета 

локалних власти, може, уз сагласност 
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Државне ревизорске институције, на 

основу одлуке скупштине локалне 

власти, да обави и лице које испуњава 

услове за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане 

законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

Разлог за доношење ове одлуке 

садржан је у члану 79. тачка 3. Закона 

о буџетском систему (''Сл. гласник 

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

93/12, 62/2013, 63/2013 - испр. и 

108/2013) којим се утврђује да 

завршни рачун садржи извештај 

екстерне ревизије. 

Општина Баточина се дописом 

број 020-109/14-01 од 25.02.2014. 

године, обратила Државној 

ревизорској институцији захтевом да 

Општину Баточина обавести да ли је 

Годишњим програмом ревизије 

Државне ревизорске институције за 

2014. годину планирана екстерна 

ревизија завршног рачуна буџета 

општине Баточина за 2013. годину, те 

да уколико то није случај, да 

сагласност да екстерну ревизију 

буџета општине Баточина обави лице 

које испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија, 

како је то прописано одредбама члана 

92. став 4. Закона о буџетском 

систему. 

Државна ревизорска 

институција дописом број 400-

419/2014-04 од 27.02.2014. године, 

наш заводни број 400-50/14-01 од 

03.03.2014. године, обавестила је 

општину Баточина да даје сагласност 

да екстерну ревизију Завршног рачуна 

буџета општине Баточина за 2013. 

годину, обави друго лице које 

испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија, на основу 

одлуке скупштине локалних власти. 

Средства за плаћање услуга 

екстерне ревизије обезбеђена су 

Одлуком о буџету општине Баточина  

за 2014. годину (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 14/13). 

 

 
На основу члана 50. ст. 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 

66. ст. 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 05.03.2014. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЊУ ОСТАВКЕ 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

 

 I КОНСТАТУЈЕ СЕ да 

је Ана Аничић из Баточине поднела 

оставку на функцију заменика 

председника општине Баточина. 

 

 II Ана Аничић остаје на 

дужности заменика председника 

општине Баточина и врши текуће 

послове до избора новог заменика 

председника општине Баточина. 

 

 III Ово решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 50. 

ст. 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члану 

66. ст. 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08), којим је између 

осталог утврђено да заменик 

председника општине који је поднео 

оставку, остаје на дужности и врши 

текуће послове, до избора новог 

заменика председника општине. 

Решењем Скупштине општине 

Баточина број 112-70/12-01 од 

31.05.2012. године, Ана Аничић 

доктор медицине из Баточине, 

изабрана је за заменика председника 

општине Баточина, на мандатни 

период од четири године. 

Дана 19.06.2013. године Ана 

Аничић из Баточине, поднела је 

Скупштини општине Баточина 

оставку на место заменика 

председника општине Баточина. 

Оставка је заведена под бројем 020-

389/13-01. 

 Имајући у виду напред 

наведено, донета је одлука као у 

диспозитиву решења. 

 

СКУПШИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-3/14-01 од 05.03.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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