
                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  VI                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 1 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
02.03.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 6 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 28.02.2017. године, 

донело је 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Одлуку о 

Плану јавних набавки Општинске 

управе општине Баточина за 2017. 

годину 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Одлуку о Плану јавних 

набавки Општинске управе 

општине Баточина за 2017. 

годину, коју је донео начелник 

Општинске управе општине 

Баточина заведену под бројем 

031-58/17-01 од 28.02.2017. 

године 

.  

II Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе и члану 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016) којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и 

друга потребна акта. 

 Начелник Општинске 

управе општине Баточина донео је 

Одлуку о Плану јавних набавки 

Општинске управе општине Баточина 

за 2017. годину заведену под бројем 

031-58/17-01 од 28.02.2017. године, и 

исту доставио Општинском већу 

општине Баточина на давање 

сагласности. 

 Након разматрања 

Општинско веће даје сагласност на 

одлуку о плану јавних набавки. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-199/17-01 од 28.02.2017. 

године                                                                        

              

                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                             

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                  

              Здравко Младеновић 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), Уредбе о буџетском 

рачуноводству („Сл. глсник РС“, бр. 

125/03 и 12/2006) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

28.02.2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Извештај 

пописне комисије о извршеном 

попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2016. године 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Извештај пописне комисије о 

извршеном попису имовине и 

обавеза са стањем на дан 

31.12.2016. године, који је 

усвојио начелник Општинске 

управе општине Баточина 

решењем заведено под бројем 

031-59/17-01 од 28.02.2017. 

године. 

.  

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе и члану 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016) којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и 

друга потребна акта. 

 Начелник Општинске 

управе општине Баточина усвојио је 

Извештај пописне комисије о 

извршеном попису имовине и обавеза 

са стањем на дан 31.12.2016. године 

решењем заведено под бројем 031-

59/17-01 од 28.02.2017. године, и исте 

доставио Општинском већу општине 

Баточина на давање сагласности.  . 

 Након разматрања 

извештаја Општинско веће даје 

сагласност на исти. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-200/17-01 од 28.02.2017. 

године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                    

               Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


