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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.07.2015. године 

ГОДИНА 2015. 
БРОЈ 9 

 

На основу члана 82. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/11, 

121/2012, 42/2013- одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), члана 36. 

Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 20.07.2015. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О III ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 

 

 

Члан 1. 

 

 

У Одлуци о грађевинском 

земљишту (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 7/09, 3/10 и 

7/11), члан 24. мења се и гласи: 

 

'' Висина месечне закупнине за 

објекте из члана 22. одређује се према 

метру квадратном површине у 

зависности од зоне где се парцела 

налази и од делатности, према 

следећој табели: 

 

 

Делатност          I  II                    III                 

1V 

 

1. Трговина, грађев.саобраћај 

,туризам, слободне професије, 300 дин. 260  185        

150 

финансијске и пословне  

услуге забавне радње 

 

2. Личне услуге   220 дин. 185  110         75 

 

3. Гараже и остало   75 дин. 55  35               25 
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Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о 

грађевинском земљишту остаје 

непромењена. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-713/2015-01 од 20.07.2015. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 
На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 

83/2014-др.закон), и члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), члана 24. 

Статута Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина, бр. 3/10, 

7/10), и члана 24. Статута Фонда за 

локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина, бр. 3/10, 6/11), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана  20.07.2015. 

године, донела је 

 

 

 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

 

о разрешењу директора Фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина 

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ 
Александра Ивић, дипломирани 

економиста из Баточине, функције 

директора Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина, због 

поднете оставке. 

 

II Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се  објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07, и 83/2014-др.закон), и члану 

36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да Скупштинa 

општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је 

оснивач. 

Чланом 24. Статута Фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 
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пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина, бр. 3/10, 

7/10), и чланом 24. Статута Фонда за 

локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина, бр. 3/10, 6/11), 

утврђено је да директора Фондова 

општине Баточина именује и 

разрешава Скупштина општине.  

Александра Ивић, 

дипломирани економиста из 

Баточине, именована је решењем 

Скупштине општине Баточина број 

020-360/14-01 од 04.06.2014. године, 

за директора Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина. 

Дана 17.07.2015. године, 

Александра Ивић из Баточине, 

поднела је у писаној форми, оставку 

на дужност директора Фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина. Оставка је 

заведена под бројем 020-702/15-01. 

Имајући у виду напред 

наведено, то је одлучено као у 

диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-714/15-01 од 20.07.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), члана 27а 

Статута Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина, бр. 3/10, 

7/10), и члана 27а Статута Фонда за 

локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина, бр. 3/10, 6/11), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 20.07.2015. 

године, донела је 

 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

 

о именовању вршиоца дужности 

директора Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина 

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан 

Лепојевић, дипломирани правник из 

Баточине, за вршиоца дужности 

директора Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина и 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве општине Баточина, до 
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именовања директора, а најдуже на 

период од 1 године, почев од дана 

доношења решења. 

 

II Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08), 

којима је утврђено да Скупштинa 

општине именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је 

оснивач. 

Чланом 27a Статута Фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина, бр. 3/10, 

7/10), утврђено је да  вршиоца 

дужности директора именује 

Скупштина општине Баточина, до 

именовања директора, а најдуже на 

период од 1 године, ако директору 

Фонда престане дужност, а нису се 

стекли услови за именовање  

директора. Скупштина општине 

Баточина и разрешава вршиоца 

дужности директора. За вршиоца 

дужности именује се лице под истим 

условима под којима се именује и 

директор Фонда.  

Чланом 27. утврђено је да се за 

директора Фонда може именовати 

лице које има високу стручну спрему 

и две године радног искуства. 

Чланом 27a Статута Фонда за 

локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина, бр. 3/10) утврђено 

је да вршиоца дужности директора 

именује Скупштина општине 

Баточина, до именовања директора, а 

најдуже на период од 1 године, ако 

директору Фонда престане дужност, а 

нису се стекли услови за именовање  

директора. Скупштина општине 

Баточина и разрешава вршиоца 

дужности директора. За вршиоца 

дужности именује се лице под истим 

условима под којима се именује и 

директор Фонда. 

Чланом 27. утврђено је да се за 

директора Фонда може именовати 

лице које има високу стручну спрему 

и две године радног искуства. 

Полазећи од напред наведеног, 

Скупштина општине Баточина је 

ценећи испуњеност услова донела 

Решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-715/15-01 од 20.07.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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