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На основу члана 50. став 2.
Закона о предшколском васпитању и
образовању („Сл.гласник РС“; број
18/2010), члана 155. и 159. став 2.
тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично
тумачење
и
68/2015), члана 11, 12. и 13.
Правилника
о
мерилима
за
утврђивање економске цене програма
васпитања
и
образовања
у
предшколским
установама
(„Сл.
гласник РС“, број 146/2014) и члана
43. Пословника о раду Општинског
већа
општине
Баточина
("Сл.гл.општине
Баточина'',
број
8/12), Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
27.01.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о утврђивању економске цене
програма васпитања и образовања
и износа учешћа корисника у
месечној економској цени
у Предшколској установи
''Полетарац'' Баточина за 2016.
годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се
економска цена програма васпитања и

образовања по детету у Предшколској
установи ''Полетарац'' Баточина, чији
је оснивач Општина Баточина.
Члан 2.
Утврђује се економска цена
програма васпитања и образовања у
Предшколској установи ''Полетарац''
Баточина за 2016. годину, месечно по
детету, и то:
1. За целодневни боравак деце, у
износу од 20.040,00 динара ,
2. За целодневни боравак деце
обухваћене
припремним
предшколским програмом која
је умањена за износ средстава
који се трансферишу из буџета
Републике Србије, у износу од
18.035,00 динара,
3. За
смештај
деце
на
полудневном боравку ППП у
трајању од 4 сата у износу од
5.200,00 динара,
4. За смештај деце у подручним
одељењима (6 сати) у којима
Установа обезбеђује храну у
износу од 10.000,00 динара.
Члан 3.
Дневна економска цена по
детету утврђује се дељењем месечне
економске цене по детету из члана 2.
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ове одлуке са бројем радних дана у
месецу.
Члан 4.
Утврђује се да учешће
корисника у месечној економској
цени по детету износи 20%, односно:
1. За целодневни боравак деце, у
износу од 4.008,00 динара,
2. За целодневни боравак деце
обухваћене
припремним
предшколским програмом која
је умањена за износ средстава
који се трансферишу из буџета
Републике Србије, у износу од
3.606,00 динара,
3. За
смештај
деце
на
полудневном боравку ППП у
трајању од 4 сата у износу од
1.040,00 динара,
4. За смештај деце у подручним
одељењима (6 сати) у којима
Установа обезбеђује храну у
износу од 2.000,00 динара.
Члан 5.
Износ утврђен чланом 4. ове
одлуке кориснику се обрачунава по
истеку обрачунског месеца.
За дане одсуства корисник
плаћа износ од 50% од утврђеног
износа из члана 4. ове одлуке.
У
случају
проглашења
ванредне ситуације или елементарне
непогоде за дане одсуства детета
услуга се не наплаћује.
У
случају
више
силе
(реконструкције, санације, адаптације
објекта и др.) уколико установа не
обезбеди адекватан боравак детета у
другом објекту за дане одсуства
детета услуга се не наплаћује.
Члан 6.
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Ова одлука ступа на снагу
даном објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-48/16-01 од 27.01.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
Образложење
Министар просвете, науке и
технолошког развоја РС донео је
Правилник о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и
образовања
у
предшколским
установама. Исти је објављен у
„Службеном гласнику Републике
Србије, број 146/2014“, а примењује
се од 1. јануара 2015. године. Овим
Правилником утврђена су мерила на
основу којих је надлежни орган
локалне самоуправе дужан да утврди
економску цену програма васпитања и
образовања по детету у Предшколској
установи чији је оснивач.
Поступајући по одредбама
наведеног Правилника, а на основу
образложења предлога економске
цене, која је достављена од стране
Предшколске установе „Полетарац“
Баточина, број 95/2016 од 26.01.2016.
године, наш заводни број 020-23/1601 од 26.01.2016. године, Општинско
веће општине Баточина, утврдило је
економску цену програма васпитања и
образовања
и
износа
учешћа
корисника у месечној економској
цени у Предшколској установи
''Полетарац'' Баточина за 2016.
годину.
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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., 108/2013 и 142/2014,
68/2015 – др. Закон и 103/2015), члана
36. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08, 5/15), и
сагласности Државне ревизорске
институције број 400-852/2016-04 од
19.01.2016. године, наш заводни број
020-21/16-01од 22.01.2016. године,
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 28.01.2016.
године, донела је

ГОДИНА 2016.

IV Средства за спровођење
набавке услуге екстерне ревизије
обезбедиће се из буџета општине
Баточина, сагласно Одлуци о буџету
општине Баточина за 2016. 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 2015. годину.
VI Ова одлука ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине
Баточине за 2015. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-55/16-01 од 28.01.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

I АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор
завршног рачуна буџета општине
Баточина за 2015. годину.
II Екстерну ревизију завршног
рачуна буџета општине Баточина за
2015. 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 2015.
годину, обавиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Баточина за
2015. 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.,108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон и 103/2015) којим
је утврђено да ревизију врши Државна
ревизорска институција, у складу са
законом којим се уређује надлежност
Државне ревизорске институције а да
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изузетно екстерну ревизију буџета
локалних власти, може, уз сагласност
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.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон и 103/2015), којим се утврђује
да завршни рачун садржи извештај
екстерне ревизије.
Општина Баточина се дописом
број 020-21/16-01 од 15.01.2016.
године,
обратила
Државној
ревизорској институцији захтевом да
Општину Баточина обавести да ли је
Годишњим
програмом
ревизије
Државне ревизорске институције за
2016. годину планирана екстерна
ревизија завршног рачуна буџета
општине Баточина за 2015. 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 400852/2016-04 од 19.01.2016. године,
наш заводни број 020-21/16-01 од
22.01.2016. године, обавестила је
општину Баточина да даје сагласност
да екстерну ревизију Завршног рачуна
буџета општине Баточина за 2015.
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годину, обави друго лице које
испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја
прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Средства за плаћање услуга
екстерне ревизије обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Баточина
за 2016. годину (''Службени гласник
општине Баточина'', број 16/15).
_________________________________
На основу члана 6. став 1.
тачка 2. и члана 9. и 10. Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/2011,
93/2012 и 99/2013 – усклађени дин.
изн) и члана 36. став 1. тачка 3. и 13.
Статута општине Баточина („Сл.
гласник Општине Баточина“, бр.
10/08, 5/15), Скупштина општинe
Баточина, на седници одржаној дана
28.01.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О VI ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ
ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
У Одлуци о општинским
административним таксама за услуге
које врши Општинска управа („Сл.
гласник Општине Баточина“, бр. 7/09,
13/10, 2/11, 16/13, 19/14 и 6/15)
Тарифни број 5. брише се.
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Овлашћује
се
секретар
Скупштине општине Баточина да у
року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, изради пречишћен
текст одлуке и исти објави у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-56/16-01 од 28.01.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о VI измени и допуни Одлуке
о општинским административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа садржан је у
одредбама члана 33. Закона о
озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“
бр. 96/2015), које одређују да се за све
објекте у поступку озакоњења плаћа
такса за озакоњење, пре издавања
решења о озакоњењу. Одредбе истог
члана таксативно одређују износ исте
у зависности од намене и корисне
површине објекта.

ГОДИНА 2016.

Одредбама Тарифног броја 5.
Одлуке
о
општинским
административним таксама за услуге
које врши Општинска управа („Сл.
гласник Општине Баточина“, бр. 7/09,
13/10, 2/11, 16/13, 19/14 и 6/15),
сходно Закону о легализацији („Сл.
гласник РС“ бр. 95/2013 и 117/14),
прописане су таксе на име пријаве за
легализацију и издавање решења у
поступку легализације.
Разлог за доношење Одлуке о
VI измени и допуни Одлуке о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа, садржан је у
одредбама члана 47. Закона о
озакоњењу, који прописује да даном
ступања на снагу овог закона,
престаје да важи Закон о легализацији
објеката ("Службени гласник РС",
број 95/13) на основу којег је утврђен
Тарифни број 5.
________________________________
На основу члана 6. Закона о
начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору
(„Сл. гласник РС“, број 68/15),
поглавља 7. и 8. Одлуке о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби,
систему
Аутономне
покрајне
Војводине
и
систему
локалне
самоуправе за 2015. годину („Сл.
гласник РС“ 101/2015), члана 36. став
1. тачка 8. Статута општине Баточина
("Сл. гласник општине Баточина",
број 10/08, ), Скупштина општине
Баточина на седници одржаној дана
28.01.2016. године усвојила је:
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о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки
организациони облик у систему
јединице локалне самоуправе
општине Баточина
1. Овом одлуком утврђује се
максимални број запослених
на неодређено време за сваки

ГОДИНА 2016.

организациони
облик
у
систему јединице локалне
самоуправе општине Баточина
за календарску 2015. годину.
2. Максимални број запослених
на неодређено време, за сваки
организациони
облик
у
сиспему јединице локалне
самоуправе општине Баточина
је следећи:

Организациони облик

Максимални број запослених на
неодређено време
Општинска
управа
општине
38
Баточина и Општинско јавно
правобранилаштво
П.У. „Полетарац“ Баточина
32
КТЦ
„Доситеј
Обрадовић“
8
Баточина
НБ „Вук Караџић“ Баточина
8
Фондови општине Баточина
4
ЈП „Лепеница Баточина“ Баточина
25
Канцеларија за спорт
1
УКУПНО:
116
3. Максимални број запослених
на неодређено време у систему
јединице локалне самоуправе
општине Баточина јесте 116.
4. Ако у организационом облику
има већи број запослених на
неодређено време од броја
одређеног
у
табеларном
приказу, организациони облик
дужан
је
да
спроведе
рационализацију најмање до
утврђеног максималног броја
запослених.

сваки организациони облик
може имати највише онолики
број запослених на неодређено
време за који има обезбеђену
масу средстава за зараде.
6. Ако је број запослених у
организационом облику мањи
од утврђеног броја максимално
запослених, број максимално
запослених се може повећати
највише
до
утврђеног
максималног боја запослених у
складу
са
Законом
и
подзаконским актима који
регулишу ову област.

5. У оквиру максималног броја
запослених, одређеног у табели
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7. Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-52/16-01 од 28.01.2016.
године.
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предузећа, привредна друштва и друге
организације које у систему имају
обавезу пријављивања података о
запосленима у Регистар, односно
запослене чије се зараде финансирају
из буџета локалне самоуправе, износи
116.
________________________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке
о
максималном
броју
запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему
јединице
локалне
самоуправе
општине Баточина , садржан је у
члану 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у
јавном сектору , којим се прописује
обавеза скупштине јединице локалне
самоуправе, да утврди максимални
број
запослених
за
сваки
организациони облик у систему
локалне самоуправе, поглављу 7. и 8.
Одлуке Владе Републике Србије о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа,
системујавних
служби,
систему
Аутономне
покрајине
Војводине
и
систему
локалне
самоуправе за 2015. годину, којима је
утврђен максимални број запослених
за систем локалне самоуправе
општине Баточина.
Укупан број запослених на
неодређено време, у систему локалне
самоуправе општине Баточина, који
чине органи локалне самоуправе,
јавне службе, јавна предузећа, правна
лица основана од стране тих

На основу члана 35. Закона о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник Републике Србиј'', број
119/12,
116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др.закон), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/07, 83/2014-др.закон) и члана 36.
став 1. тачка 9. Статута општине
Баточина(''Службени
гласник
општине Баточина, број 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 28.01.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА''
БАТОЧИНА

I
Славољубу
Митровићу
дипломираном
инжењеру
пољопривреде за ратарство из
Бадњевца
престаје
функција
директора
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина, због
поднете оставке.
II
Ово решење објавиће се у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
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Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/07, 83/2014-др.закон) и члану 36.
став 1. тачка 9. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 10/08, 5/15)
којим је прописано да Скупштинa
општине Баточина у склaду сa
зaкoнoм, између осталог, имeнуje и
рaзрeшaвa
дирeктoрe
jaвних
прeдузeћa чији је оснивач.
Одредбама члана 35. Закона о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник Републике Србиј'', број
119/12,
116/2013-аутентично
тумачење
и
44/2014-др.закон),
утврђено је да мандат директора
престаје истеком периода на који је
именован, оставком и разрешењем.
Славољуб
Митровић,
дипломирани инжењер пољопривреде
за ратарство из Бадњевца, дана
22.12.2015. године поднео је оставку
на функцију директора Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина. Оставка је заведена под
бројем 020-1152/15-01.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-53/16-01 од 28.01.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

ГОДИНА 2016.

На основу члана 42. став 1.
Закона
о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике
Србиј'', број
119/12, 116/2013аутентично тумачење и 44/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута
општине
Баточина(''Службени
гласник
општине Баточина, број 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 28.01.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА''
БАТОЧИНА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ мр Дејан
Раонић
дипломирани
машински
инжењер из Крагујевца за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' у Баточини, до
именовања директора на основу
спроведеног јавног конкурса, а
најдуже до шест месеци, почев од
28.01.2016.
II
Ово решење објавиће се у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у члану 42.
став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник
Републике Србиј'', број 119/12,
116/2013-аутентично тумачење и
44/2014-др.закон) и члану 36. став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
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(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08, 5/15). Чланом
42. став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима прописано је да оргaн
кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe
директора јавног предузећа именује
вршиоца дужности директора, док је
чланом 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина прописано да
Скупштинa општине Баточина у
склaду сa зaкoнoм, између осталог,
имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних
прeдузeћa чији је оснивач.
Мр Дејан Раонић из Крагујевца
испуњава услове утврђене чланом 46.
Статута Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина''
(''Службени
гласник
општине Баточина, број 5/14).
Одредбама члана 42. став 2.
Закона
о
јавним
предузећима
прописано је да вршилац дужности
може бити именован на период који
није дужи од шест месеци. У
нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине може донети
одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један
период од шест месеци.
На основу наведеног, донето
је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-54/16-01 од 28.01.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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На основу члана 13. и 14.
Закона
о
локалним
изборима
(“Службени гласник РС”,бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
36. став 1. тачка 6. Статута општине
Баточина
(“Службени
гласник
општине Баточина”, бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 28.01.2016.
године, у 9,15 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
У Изборну комисију општине
Баточина, у сталном саставу именују
се:
1. за председника МИРОЉУБ
ВУЧКОВИЋ,
дипл.правник
из
Баточине, (Демократска странка)
-за заменика председника ГОРАН
МАКСОВИЋ, дипл. правник из
Доброводице (Демократска странка),
2.
за
члана
СНЕЖАНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ из Баточине,
(Демократска странка)
-за заменика члана БОЖИДАР
ЈОВАНОВИЋ
из
Баточине,
(Демократска странка)
3. за члана МИЛАН МИЛОШЕВИЋ
из Брзана, (Демократска странка)
-за заменика члана СВЕТЛАНА
МИЛАДИНОВИЋ из Баточине,
(Демократска странка)
4. за члана МИЛАН МИТРОВИЋ из
Баточине, ( Демократска странка)
- за заменика члана ГОРАН
РАДЕНКОВИЋ
из
Баточине
(Демократска странка)
5. за члана ДРАГАН БОЈИЋ из
Баточине, (''Покренимо БаточинуТомислав Николић''),
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-за
заменика
члана
ДРАГАН
ПАРЕЗАНОВИЋ
из
Брзана
(''Покренимо
Баточину-Томислав
Николић''),
6. за члана ВЛАСТА КОВИНИЋ из
Баточине (''Покренимо БаточинуТомислав Николић''),
-за заменика члана МИРОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ
из
Доброводице
(''Покренимо
Баточину-Томислав
Николић''),
7. за члана ДАРКО ПОПОВИЋ из
Баточине (Заједно-Верољуб Верко
Стевановић-ЗЗШ, СПО, ЛДП)
-за
заменика
члана
УРОШ
ПЕТРОВИЋ из Баточине (ЗаједноВерољуб Верко Стевановић-ЗЗШ,
СПО, ЛДП)
8. за члана МАЈА БИОРАЦ из
Баточине (Заједно-Верољуб Верко
Стевановић-ЗЗШ, СПО, ЛДП)
-за
заменика
члана
ЖЕЉКО
МИЛЕНКОВИЋ
из
Баточине
(Заједно-Верољуб Верко СтевановићЗЗШ, СПО, ЛДП)
9. за члана ВЕЉКО ЕРЦЕГ из
Баточине(Социјалистичка
партија
Србије)
-за
заменика
члана
САША
МИТРОВИЋ
из
Милатовца
(Социјалистичка партија Србије)
10. за члана НОВИЦА ЈАНКОВИЋ
из Баточине (Јединствена Србија)
-за
заменика
члана
ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ
из
Баточине
(Јединствена Србија)
11. за члана ДРАГИЦА ДОБРИЋ из
Црног Кала (Српска радикална
странка)
-за заменика члана ГОРОЉУБ
ДИМИЋ из Баточине (Српска
радикална странка)
II
За секретара Изборне комисије
именује се ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ,
дипл. правник из Баточине,

ГОДИНА 2016.

-за
заменика
секретара
Изборне
комисије
именује
се
РАДМИЛА ИЛИЋ, дипл. правник из
Баточине.
III
Ступањем на снагу овог
Решења престаје да важи Решење о
именовању
изборне
комисије
општине Баточина, број 112-46/12-01
од 29.02.2012. године (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 2/12).
IV
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Законом о локалним изборима
(“Службени гласник РС”,бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011)
утврђено је да су органи за
спровођење избора изборна комисија
јединице локалне самоуправе и
бирачки одбори.
Одредбама члана 12. Закона о
локалним изборима утврђено је да
чланови органа за спровођење избора
и њихови заменици могу бити само
грађани који имају изборно право, као
и пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе.
Чланом 13. Закона предвиђено
је да Изборна Комисија ради у
сталном саставу (именовани чланови)
и проширеном саставу (опуномоћени
чланови) да ниједна политичка
странка или страначка коалиција не
може имати више од половине
чланова у сталном саставу органа за
спровођење избора, да у решењу о
именовању председника и чланова
органа за спровођење избора, поред
личног имена председника, односно
члана, мора бити наведена његова
политичка припадност или назив
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странке, односно страначке коалиције
на чији предлог је именован.
Чланом 14. Закона о локалним
изборима предвиђено је да изборну
комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова
које именује Скупштина јединице
локалне самоуправе на предлог
одборничких група у Скупштини
јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно броју одборника, а у
проширеном саставу – и по један
опуномоћени
представник
подносилаца изборне листе који је
предложио најмање две трећине
кандидата
од
укупног
броја
одборника који се бира, да Изборна
комисија има секретара кога именује
Скупштина
јединице
локалне
самоуправе који учествује у раду
Комисије без права одлучивања, да
председник,
чланови
изборне
комисије у сталном саставу и њен
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секретар имају заменике, да за
председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара
изборне комисије именује се лице које
је дипломирани правник.
На основу напред наведеног,
донето је ово решење.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог
Решења допуштена је жалба
Управном суду у року од 24 часа
од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:112-3/16-01 од 28.01.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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