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На основу члана 92. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник
РС'', бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/11
и 93/12) и члана 36. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', бр. 10/08), Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
донела је
О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Баточине за 2012.
годину

I
АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор
завршног рачуна буџета општине
Баточина за 2012. годину.
II Екстерну ревизију завршног
рачуна буџета општине Баточина за
2012. 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 2012.
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 2013. 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
2012. годину.
VI
Поступак
спровођења
екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Баточина за 2012.
годину, обуставиће се уколико је
општина
Баточина
предвиђена
Програмом
ревизије
Државне
ревизорске институције.
VII Ова одлука ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
VIII
Одлуку
доставити:
Државној ревизорској институцији за
добијање сагласности на исту, Управи
за трезор Експозитура Баточина и
архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-143/13-01 од 15.03.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ II
Образложење

Правни основ за доношење
Одлуке о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Баточина за
2012. 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,
101/11 и 93/12) 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 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 и 93/12)
којим се утврђује да завршни рачун
садржи извештај екстерне ревизије.
Након доношења Одлуке о
ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Баточине за 2012.
годину, спровешће се поступак јавне
набавке услуге екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине
Баточина за 2012. годину. Јавна набавка
услуге екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Баточина за
2012. годину, обавиће се у поступку
јавне набавке у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама, односно до
висине вредности мале набавке.
Након завршетка поступка јавне
набавке мале вредности и доделе
уговора најповољнијем понуђачу који
испуњава законом прописане услове
извршиће се екстерна ревизија и
извештај екстерног ревизора биће
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саставни део предлога Одлуке о
завршном рачуну буџета општине
Баточина за 2012. годину.
Такође, одредбама Закона о
јавним
набавкама
наручиоцу
је
допуштено да може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли
предвидети
у
време
покретања
поступка, односно услед којих је
престала
потреба
наручиоца
за
предметном набавком и која се неће
понављати у току исте буџетске године,
што омогућава да се обустави поступак
јавне набавке услуге екстерне ревизије
уколико
Државна
ревизорска
институција достави закључак о
спровођењу ревизије завршног рачуна
буџета, односно уколико општина
Баточина буде у Програму ревизије
Државне ревизорске институције.
__________________________________
На основу члана 6. став 1. тачка
1. и члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',
бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 2а и 54.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (''Сл. гласник РС'' бр.
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 63/06др. Закон, 61/07, 53/10, 101/11, 2/2012 и
93/12), члана 5. Закона о порезима на
имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001,
"Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука
СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002,
80/2002 – др закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и
57/2012 – одлука УС), члана 32. тачка 6.
и 13. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07) члана 36.
тачка 6. и 13. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', бр. 10/08), а у складу са
Препоруком Министарства финансија
бр. 436-00-34/2013 од 19.02.2013.године,
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је
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Члан 3.

ОДЛУКУ
о утврђивању полазне основице за
утврђивање пореза на имовину
физичких лица на територији
општине Баточина
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се ближи
критеријуми, мерила и основи за
утврђивање
пореза
на
имовину
физичких лица сагласно законским
прописима, који су у надлежности
Одељења за изворне приходе, привреду,
јавне службе и финансије Општинске
управе општине Баточина.

Код
утврђивање
полазне
основице пореза на имовину физичких
лица на територији општине Баточина,
примењују се законски критеријуми за
умањење и обрачун износа пореза,
према зонама одређеним Одлуком о
одређивању мерила за утврђивање
висине
накнаде
за
коришћење
грађевинског земљишта, које зависе од
положаја
локације,
комуналне
опремљености и других околности и то:
а) прва зона – без умањења,
б) друга зона- умањење 0,20,
в) трећа зона – умањење 0,40,
г) четврта зона – умањење 0,60,
д) индустријска зона – без
умањења.

Члан 2.
Члан 4.
Полазна основица за утврђивање
пореза на имовину физичких лица на
територији општине Баточина, износи
за:
-

станове и стамбене зграде –
43.750,00 дин/м2
пословни простор – 93.750,00
дин/м2
зграде за одмор и рекреацију
– 33.750,00 дин/м2
гараже и друге објекте –
25.000,00 дин/м2

У случају кад на непокретности
из става 1 овог члана, постоји неко од
права (право становања, право закупа
стана или стамбене зграде у складу са
законом којим је уређено становање, за
период дужи од 1 године или на
неодређено време; право коришћења
градског грађевинског, односно јавног
грађевинског земљишта или осталог
грађевинског земљишта у државној
својини, површине преко 10 ари), порез
на имовину плаћа се на то право, а не на
право својине.

Одељење за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Општинске управе општине Баточина, у
поступку
утврђивања
пореза
на
имовину физичких лица спроводиће
поступак сагласно важећим законским
прописима и сагласно одредбама ове
одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина'', а примењује се од 01.01.2013.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-144/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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Образложење

Правни основ за доношење
Одлуке о о утврђивању полазне
основице за утврђивање пореза на
имовину физичких лица на територији
општине Баточина, садржан је у члану
5. Закона о порезима на имовину ("Сл.
гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист
СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл.
гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011 и 57/2012 –
одлука УС), којим је прописано да
основица пореза на имовину код
непокретности, осим пољопривредног и
шумског земљишта, пореског обвезника
који не води пословне књиге у складу са
прописима у Републици Србији је
вредност непокретности на дан 31.
децембра године која претходи години
за коју се утврђује и плаћа порез на
имовину, те да висину вредности
утврђује орган јединице локалне
самоуправе надлежан за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода
јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 36. тачка 13.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08)
прописано је да Скупштина општине
утврђује општинске таксе и друге
локалне
приходе
који
општини
припадају по закону.
Полазне основице за утврђивање
пореза на имовину физичких лица на
територији општине Баточина у висини
наведеној у члану 2. ове Одлуке
одређене су на основу препоруке
Министарства финансија – Пореске
управе,
Филијала
Крагујевац,
Експозитура Баточина број 436-0034/2013 од 19.02.2013. године.
____________________________________________________________
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На основу члана 8. а у вези са
чланом 6. став 1. тачка 1. и члана 60.
Закона
о
финансирању
локалне
самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06,
47/2011 и 93/12), члана 11. и члана 38б.
Закона о порезима на имовину (''Сл.
гласник РС'', бр. 26/01, 45/02, 80/02,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11
и 57/12-одлука УС), члана 2а Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији (''Сл. гласник РС'', број
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003,
55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009,
72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011,
2/2012 – исправка и 93/2012), члана 32.
став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07) и
члана 36. став 1. тачка 3. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине
Баточина'',
бр.
10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници
одржаној
дана
15.03.2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе
пореза на имовину за 2013. годину
(осим пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклоне)
који је изворни приход јединице
локалне самоуправе.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности
пореског обвезника који
води
пословне
књиге
0,40%.
2) на права на земљишту код
обвезника који не води
пословне књиге 0,30%
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3) на права на непокретности
пореског обвезника који не
На пореску основицу
(1) до 10.000.000 динара
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара
Члан 3.
Висина стопе пореза на имовину
утврђена овом одлуком може се мењати
једанпут годишње и то у поступку
утврђивања буџета општине за наредну
годину.
Изузетно, висина стопе пореза на
имовину утврђена овом одлуком може
се изменити и у случају доношења,
односно измене Закона или другог
прописа којим се уређују изворни
приходи јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
За све што није прописано овом
Одлуком примењују се одредбе Закона
о порезу на имовину и Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији.
Члан 5.
Утврђивање пореза на имовину
и наплату обављаће надлежни органи
утврђени законским прописима.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
пореза на имовину (''Службени гласник
општине Баточина'', број 7/11).
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води пословне књиге:

Плаћа се на име пореза
0,20 %
порез из подтачке (1) + до 0,6% на
износ преко 10.000.000 динара
порез из подтачке (2) + до 1,0% на
износ преко 25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + до 2,0% на
износ преко 50.000.000 динара.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
Службеном
гласнику
општине
Баточина, а примењује се од 01.01.2013.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-145/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о стопама пореза на имовину за
2013. годину (у даљем тексту: Одлука),
садржан је у члану 8. а у вези са чланом
6. став 1. тачка 1. и члану 60. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011 и
93/12) члану 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр.129/07) и члану 36. став 1. тачка 3.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'' бр. 10/08)
којим је прописано да скупштина
јединице локалне самоуправе утврђује
стопе изворних прихода општине.
Правни основ за доношење ове
одлуке садржан је и у члану 11. и члану
5
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38б. Закона о порезима на имовину
(''Сл. гласник РС'', бр. 26/01, 45/02,
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11 и 57/12-одлукаУС), којима су
прописани максимални износи стопа
пореза на имовину до којих скупштина
јединице локалне самоуправе може
утврдити висину пореских стопа својом
одлуком о стопама пореза на имовину.
Основ за доношење ове одлуке
садржан је и у члану 2а Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији (''Сл. гласник РС'', број
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003,
55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009,
72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011,
2/2012 – исправка и 93/2012) којима је
прописано да се одредбе овог закона
примењују и на порезе и споредна
пореска давања које наплаћује јединица
локалне самоуправе.
Разлог непромењености стопе
пореза на имовину и за 2013. годину,
утврђивањем исте у висини од 0,20% (у
односу на 0,40% што представља
законски максимум), садржан је у
мерама
које
Општина
Баточина
предузима у циљу заштите економског
положаја
својих
грађана,
не
повећавајући пореско оптерећење.
__________________________________

ГОДИНА 2013.

На основу члана 220. Закона о
планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011 и
121/2012), члана 6. став 1. тачка 5.
Закона
о
финансирању
локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06,
47/201 и 93/2012), члана 32. став 1.
тачка 14. Закона о локалној самопурави
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 36. став 1. тачка 14. Статута
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', 10/08), Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
донела је
О Д Л У К У
О III ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕРИЛА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању мерила
за утврђивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 7/09, 2/10 и 7/11), у члану
8. став 2.
у Групацији II,
речи
''аутобуске и железничке станице и
аутобуска стајалишта'', бришу се.

Члан 2.
У члану 8. став 2. после Групације V додају се нове Групације VI и VII којe гласe:
''VI Групација - аутобуске и железничке станице и аутобуска стајалишта...................500,00
дин.

ЗОНА I И
ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА II
ЗОНА
VII Групација: Изградња
осталих грађевина- шифра
делатности област 42

Земљиште
под
објектом
1000,00

950,00

ЗОНА
III

ЗОНА
IV

900,00

850,00
6
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(Изградња путева ,
железничких пруга, цевовода,
електричних и
комуникационих водова...)

Земљиште
уз објекат 450,00

Члан 3.
У
осталом
делу
Одлука
одређивању мерила за утврђивање
висине
накнаде
за
коришћење
грађевинског
земљишта
остаје
непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-146/13-01од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 20. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и
65. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12),
члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11), као и члана 36. став 1.
тачка 8. Статута општине Баточина
(Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08), на седници
Скупштине
општине
Баточина,
одржанoj дана 15.03.2013. године, а у
циљу усклађивања оснивачког акта са
Законом о јавним предузећим донета је
следећа :

ГОДИНА 2013.

400,00

350,00

300,00''

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„ 7. ЈУЛИ“ БАТОЧИНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа ''7.
Јули'' Баточина, ставља се ван снаге
Одлука
о
организовању
Јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије ''7.
јули'' Баточина (''Службени лист
региона Шумадије и Поморавља'', број
28/1989) којом је организовано као
Јавно
комунално
предузеће
за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ''7. јули'' Баточина, уписано у
регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. 65692 од
09.06.2005 године, и доноси се нови
оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина je oсновано и послује
ради обезбеђивања трајних услова за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије - централизована производња
и дистрибуција у више објеката водене
паре, топле или вреле воде за потребе
7
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грејања, као делатности од општег
интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.

-

износ основног капитала, као
и опис, врста и вредност
неновчаног улога;

У питању је усклађивање а не оснивање
јавног предузећа.

-

органи Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина;

Предмет одлуке

-

имовина која се не може
отуђити;

-

располагање (отуђење и
прибављање) стварима у
јавној својини која су
пренета у својину Јавног
комуналног предузећа ''7.
јули'' Баточина у складу са
законом;

-

заштита животне средине;

-

друга питања од значаја за
несметано
обављање
делатности за коју се оснива
Јавно комунално предузеће
''7. јули'' Баточина.

Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са
Законом о јавним предузећима,
регулисана су права и обавезе оснивача
и Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина у обављању делатности од
општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
-

пословно име и седиште
Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина;

-

претежна делатност Јавног
комуналног предузећа ''7.
јули'' Баточина;

-

права,
обавезе
и
одговорности
оснивача
према Јавном комуналном
предузећу ''7. јули''и Јавног
комуналног предузећа ''7.
јули''
Баточина
према
оснивачу;

-

услови и начин утврђивања и
распоређивања
добити,
односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;

-

условима
и
начину
задуживања
Јавног
комуналног предузећа ''7.
јули'' Баточина;

-

заступање
Јавног
комуналног предузећа ''7.
јули'' Баточина;

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина је:
Општина
Баточина,
улица
Краља Петра I број 37, матични број
07269315.
Права
оснивача
остварује
Скупштина општине.

Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
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Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина има статус правног
лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног
предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина,
осим
у
случајевима
прописаним законом.
Заступање и представљање јавног
предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина заступа и представља
директор.
III
ПОСЛОВНО
СЕДИШТЕ

ИМЕ

И

Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина послује под следећим
пословним именом : Јавно комунално
предузеће „ 7. јули“ Баточина.
Скраћено пословно име је ЈKП
''7. јули'' Баточина.
О промени пословног имена
одлучује Надзорни одбор Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина, уз сагласност оснивача.

ГОДИНА 2013.

Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' је у Баточини, улица
Краља Петра I број 21.
О промени седишта Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног
предузећа
Члан 10.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на
српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и
садржи пуно пословно име и седиште
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина.
Штамбиљ
је
правоугаоног
облика и садржи пуно пословно име,
седиште Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина и место за датум и
број.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина, а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина се за обављање своје
делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних
9
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друштава и поступак регистрације, у
складу са законом.
Унутрашња организација јавног
предузећа

канализационих, грејних и
климатизационих
-

Члан 12.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина послује као јединствена
радна целина.
Актом
директора
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина уређује се унутрашња
организација
и
систематизација
послова.
IV
ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

-

52.21 Услужне делатности у
копненом саобраћају

-

70.10
Управљање
економским субјектом

-

81.29
чишћења

-

81.30
Услуге уређења и
одржавања околине

-

96.03
Погребне и сродне
делатности

Претежна делатност

Претежна делатност Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина је:
35.30
климатизација

Снабдевање паром и

Осим
наведене
претежне
делатности, Јавно комунално предузеће
''7. јули'' Баточина ће се бавити и
другим делатностима, као што су:
-

36.00
Сакупљање,
пречишћавање
и
дистрибуција воде

-

37.00
вода

-

38.11
Сакупљање отпада
који није опасан

-

42.21 Изградња цевовода

-

43.22
водоводних,

Уклањање отпадних

Постављање

система
47.78
Остала трговина на
мало новим производима у
специјализованим

продавницама
- 49.41
Друмски превоз
терета

ЈАВНОГ

Члан 13.

ГОДИНА 2013.

Услуге

осталог

Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина може без уписа у
регистар да врши и друге делатности
које служе
обављању
претежне
делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина, као и о обављању других
делатности које служе обављању
претежне
делатности,
одлучује
Надзорни
одбор,
уз
сагласност
оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
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Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина може да отпочне
обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени
услови за обављање те делатности у
погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на
раду;
4) заштите и унапређења
животне средине и
5) других услова прописаних
законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина може да оснује зависно
друштво
капитала
за
обављање
делатности из члана 13. ове Одлуке, у
складу са Законом о привредним
друштвима.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина према зависном
друштву капитала из става 1. овог
члана,
има
права,
обавезе
и
одговорности које има општина
Баточина као оснивач према Јавном
комуналном предузећу ''7. јули''
Баточина
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине
Баточина.

V
ИМОВИНА
ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал

ЈАВНОГ

ГОДИНА 2013.
Члан 16.

Основни
капитал
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина износи 4.483.000,00 динара.
Јавно комунално предузеће ''7. Јули''
Баточина нема неновчани улог.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина чине
право својине на покретним и
непокретним
стварима,
новчаним
средствима и хартијама од вредности и
друга имовинска права која су пренета
у својину Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној
својини општинеБаточина.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина може користити
средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобни односи, права и
обавезе Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина са једне и општине,
као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу
се улагати у капитал Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина, у складу
са законом и актима Скупштине
општине.
По основу улагања средстава из
става 1. овог члана општина стиче
уделе у Јавном комуналном предузећу
''7. јули'' Баточина, као и права по
основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном
предузећу ''7. јули'' Баточина подељен
на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког
капитала
11
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О повећању или смањењу
основног капитала Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина одлучује
Скупштина општине, као оснивач у
складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства
из следећих извора:
– продајом
производа
и
услуга,
–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета оснивача и буџета
Републике
Србије
аутономне покрајине и

–

из осталих извора, у складу
са законом.

ГОДИНА 2013.

предузећа ''7. јули'' Баточина уређују се
посебном одлуком, коју доноси
Надзорни
одбор,
уз
сагласност
оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку
воде формира се у складу са начелима
прописаним законом којим је уређена
комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да
покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена
комуналних
услуга
са
начелом приступачности;
5) начелом
непостојања
разлике у ценама између
различитих
категорија
потрошача, сем ако се
разлика
заснива
на
различитим
трошковима
обезбеђивања
комуналне
услуге.
Цене производа и услуга предузећа

Расподела добити

Члан 23.

Члан 21.

Елементи за одређивање цена
комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
2) расходи за изградњу и
реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и набавку опреме,
према
усвојеним
програмима
и
плановима
вршиоца
комуналне
делатности на које је јединица локалне
самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње

Добит
Јавног
комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина, утврђена
у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене,
у складу са законом, актима оснивача и
овом одлуком.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена
производа и услуга Јавног комуналног
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Планови и програми
Члан 26.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 26. ове
Одлуке.
Када се значајније промене
вредности елемената, који су укључени
у методологију за обрачунавање цена,
Јавно комунално предузеће ''7. јули''
Баточина може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са
изменама
годишњег
програма
пословања.
Измене годишњег програма
пословања са предлогом за измену цена
се достављају се Скупштини општине.

Планови и програми Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина су:
- план и програм развоја
Јавног предузећа,
-

финансијски планови и

-

други планови и програми,

Планови и програми Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина достављају се Скупштини
општине најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да
Скупштина општине.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из
става 1. ове Одлуке, утврђују се
пословна политика и развој Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за
њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени
односи у делатностима којима се бави
Јавно комунално предузеће ''7. јули''
Баточина.

Члан 27.
По основу учешћа у основном
капиталу Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина, општина, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним
комуналним предузећем ''7.
јули'' Баточина на начин
утврђен Статутом Јавног
предузећа;
-

право на учешће у расподели
добити Јавног предузећа;

-

право да буду информисани
о
пословању
Јавног
предузећа;

-

право
да
учествују
у
расподели ликвидационе или
13
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-

стечајне
масе,
након
престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
-

друга права у складу са
законом.

ГОДИНА 2013.
друге одлуке којима се
уређује
обављање
делатности
од
општег
интереса у складу са законом
и овим уговором.
Члан 29.

Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради
обезбеђења
општег
интереса у делатности за коју је Јавно
комунално
предузеће
''7.
јули''
основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
- Статут Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина;
-

-

давање гаранција, авала,
јемства, залога и других
средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира
делатности
од
општег
интереса;
располагање (прибављање и
отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у
својину Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина,
веће вредности, која је у
непосредној
функији
обављања делатности од
општег интереса;

-

улагања капитала;

-

статусне промене;

-

акт о процени вредности
капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на
програм
и
одлуку
о
својинској трансформацији и

Општинско веће даје сагласност
на:
1.
Акт
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места.
2. Претходну сагласност на
повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно
пружање услуга
Члан 30.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано
обавља на начин којим се обезбеђује
стално, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање
постројења и опреме
Члан 31.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина је дужно да предузима
мере и активности за редовно
одржавање
и
несметано
функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и
другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег
интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
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У
случају
поремећаја
у
пословању
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули'',
Баточина
Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- разрешење
Надзорног
одбора и директора,
-

ограничење права огранка
Јавног предузећа да иступа у
правном промету са трећим
лицима,

-

ограничење у погледу права
располагања
појединим
срдствима у јавној својини,

-

друге мере одређене законом
којим се уређују услови и
начин обављања делатности
од општег интереса и овом
Одлуком.

ГОДИНА 2013.
Члан 34.

Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са
територије других општина
Члан 35.
У обављању своје претежне
делатности,
Јавно
комуналног
предузеће ''7. јули'' Баточина своје
производе
и
услуге
може
испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се
ни на који начин не угрожава стално,
континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије
општине Баточина.
Испоруку производа и пружање
услуга из става 1. овог члана Јавно
комунално предузеће ''7. јули'' обавља у
складу
са
посебно
закљученим
уговорима.

Члан 33.
Расподела добити
У
случају
поремећаја
у
пословању
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина,
Општинско веће општине Баточина
предузеће мере којима ће обезбедити
услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
промену
унутрашње
организације Јавног предузећа.

VII ПОСЛОВАЊЕ,
УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

И

Члан 36.
Добит
Јавног
комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина, утврђена
у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене,
у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни
резултат
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.

Пословање под тржишним условима
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године;

VIII ОРГАНИ
ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНОГ

-

да је стручњак у једној или
више области из које је
делатност
од
општег
интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;

Управљање
у
Јавном
комуналном предузећу ''7. јули''
Баточина
је
организовано
као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

-

најмање три године искуства
на руководећем положају;

-

да поседује стручност из
области финансија, права
или
корпоративних
управљања;

1) Надзорни одбор

-

да није осуђивано на условну
или безусловну казну за
криминална дела против
привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као
и да му није изречена мера
безбедности
забране
обављања
претежне
делатности јавног предузећа.

Органи јавног предузећа
Члан 37.

Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни
одбор
има
председника и два члана које именује
Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора
именује се из реда запослених, на
начин и по постпку који је утврђен
Статутом Јавног комуналног предузећа
''7. јули''.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.
За председника и чланове
Надзорног одбора именује се лице које
испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно
способно;
-

да има стечено високо
образовање
трећег
или
другог степена, односно на
основним
студијама
у
трајању од најмање четири

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
Мандат
председнику
и
члановима Надзорног одбора престаје
истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник
и
чланови
Надзорног одбора разрешавају се пре
истека периода на који су именовани,
уколико:
- надзорни одбор не достави
оснивачу
на
сагласност
годишњи
програм
пословања,
-

оснивач
не
прихвати
финансијски извештај јавног
предузећа,
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пропусте
да
предузму
неопходне
мере
пред
надлежним
органима
у
случају постојања сумње да
одговорно
лице
јавног
предузећа делује на штету
јавног предузећша кршењем
директорских
дужности,
несавесним понашањем и на
други начин.

Председник
и
чланови
Надзорног одбора могу се разрешити
пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања
или не оствари кључне показатеље
учинка.
Председник
и
чланови
Надзорног одбора којима је престао
мандат, дужни су да врше своје
дужности
до
именовања
новог
Надзорног одбора, односно именовања
новог
председника
или
члана
Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију
и
пословне
циљеве
предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену
реализације
програма
пословања;
3) доноси годишњи програм
пословања, уз сагласност
оснивача;
4) надзире рад дирекитора;
5) врши унутрашњи надзор над

ГОДИНА 2013.
пословањем предузећа;

6) успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и
политику
управљања
ризицима;
7) утврђује
финансијске
извештаје
предузећа и
доставља их оснивачу ради
давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност
оснивача;
9) одлучује
о
статусним
променама
и
оснивању
других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели
добити, односно начину
покрића
губитка
уз
сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или
радњи у складу са законом,
статутом
и
одлуком
оснивача;
12) закључује уговоре о раду на
одређено
време
са
директором предузећа.
13) врши друге послове у складу
са овим законом, статутом и
прописима
којима
се
утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може
пренети право одлучивања о питањима
из своје надлежности на директора или
друго лице у предузећу.
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законом и статутом предузећа.

Члан 42.

Зарада директора

Председник
и
чланови
Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог
члана утврђује оснивач на основу
извештаја о степену реализације
програма пословања Јавног комуналног
предузећа ''7. јули''.

Члан 45.
Директор има право на зараду, а
може имати право на стимулацију у
случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације
доноси Скупштина општине.
Мандат директора

2) Директор
Члан 46.
Члан 43.
Директора предузећа именује
Скупштина општине на период од
четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
На
услове
за
именовање
директора предузећа, сходно се
примењују одредбе Закона о раду.
Директор Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина, заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора

Мандат
директора
престаје
истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може
поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже
разрешење.

Члан 44.
Члан 48.
Директор Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина :
1)
представља
и
заступа
предузеће;
2) организује и руководи
процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада
предузећа;
5) предлаже годишњи програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;
6)
предлаже
финансијске
извештаје;
7) извршава одлуке надзорног
одбора;
8) врши друге послове утврђене

Скупштина
општине
може
разрешити директора под условима
предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 49.
Уколико
против
директора
ступи на снагу оптужница за кривична
дела
против
привреде,
правног
саобраћаја или службене дужности,
Скупштина општине доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
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–

промену
организације
предузећа;

–

разрешење
Надзорног
одбора и директора и
именовање
привременог
органа Јавног предузећа;

–

ограничење права појединих
делова Јавног предузећа да
иступају у правном промету
са трећим лицима;

–

ограничење у погледу права
располагања
појединим
средствима у јавној својини.

Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина општине именује
вршиоца дужности директора у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане
мандат због истека периода
на који је именован, због
подношења оставке или у
случају
разрешења
пре
истека мандата;
2) уколико буде донето решење
о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка
пословне
способности
директора.

ГОДИНА 2013.
унутрашње
Јавног

Остваривање права на штрајк
Члан 52.

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.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД
ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.
У
случају
поремећаја
у
пословању
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина,
Скупштина општине Баточина, може
предузети мере прописане законом,
ради обезбеђења услова за несметано
функционисање Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина и
обављање делатности од општег
интереса, а нарочито:

Штрајк је прекид рада који
запослени организују ради заштите
својих професионалних и екомских
интереса по основу рада.
У Јавном комуналном предузећу
''7. јули'' Баточина право на штрајк
запослени остварују у складу са
законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности
од општег интереса.
Минимум
процеса
рада
посебном одлуком утврђује Скупштина
општине, у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и
другим актима Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина ближе се
уређују унутрашња организација Јавног
предузећа, делокруг органа и друга
19

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ II

ГОДИНА 2013.

питања од значаја за рад и пословање
Јавног предузећа, у складу са законом и
овим уговором.

закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне
средине.

Радни односи

Јавност рада предузећа

Члан 54.

Члан 57.

Права, обавезе и одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним
уговором
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни
уговор
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина мора бити сагласан са
законом,
општим
и
посебним
колективним уговором.

Рад
Јавног
комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина је јаван.
За
јавност
рада
Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
одговоран је директор.

Безбедност и здравље запослених на
раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у
вези са безбедношћу и здрављем на
раду остварују се у складу са законом и
прописима донетим на основу закона, а
ближе
се
уређују
колективним
уговором, општим актима Јавног
комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке
и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' детаљније се
утврђују активности предузећа ради
заштите животне средине, сагласно

Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од
јавног значаја Јавно комунално
предузеће ''7. јули'' Баточина врши у
складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се
исправе и подаци утврђени одлуком
директора или Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина
чије
би
саопштавање
неовлашћеном лицу било противно
пословању Јавног предузећа и штетило
би његовом пословном угледу и
интересима.

X
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ
АКТИ
Општи акти
Члан 60.
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Општи акти Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина су Статут
и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт
Јавног комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина.
Други општи акти Јавног
предузећа морају бити у сагласности са
Статутом Јавног комуналног предузећа
''7. јули'' Баточина.
Појединични акти које доносе
органи и овлашћени појединци у
Јавном предузећу, морају бити у складу
са општим актима Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина.
XI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Јавно комунално предузеће ''7.
јули'' Баточина је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остали општи акти надлежни
органи Јавног комуналног предузећа ''7.
јули'' Баточина су дужни да ускладе у
року од 30 дана од дана ступања на
снагу Статута Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје
да
важи
Одлука
о
организовању
Јавног
комуналног
предузећа
за
производњу
и
дистрибуцију топлотне енергије ''7.
јули'' Баточина (''Службени лист
региона Шумадије и Поморавља'' број
28/1989).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у

ГОДИНА 2013.

''Службеном
Баточина ''.

гласнику

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-147/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
бразложење
Правни основ за доношење
Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа ''7. Јули''
Баточина, садржан је у одредбама
члана 65. став 1. а у вези члана 4. став
2. Закона о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', број 119/12) којим је
прописано да ће оснивачи јавних
предузећа ускладити оснивачка акта
тих предузећа са одредбама овог закона
у року од два месеца од дана ступања
на снагу овог закона, а у вези члана 4.
став 2. којим је прописано да јавно
предузеће за обављање комуналне
делатности оснива јединица локалне
самоуправе актом који доноси јединица
локалне
самоуправе
која
врши
оснивачка права, као и у члану 2. став
1. тачка 3. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. Гласник РС'', број
88/11) којим су производња и
дистрибуција
топлотне
енергије
одређени као комунална делатност.
Одредбама члана 2. Уредбе о
мерилима
и
критеријумима
за
разврставање
јавних
предузећа
(''Службени гласник РС'', број 20/13),
која је ступила на снагу 01.03.2013.
године, прописано је да се јавно
предузеће разврстава у јавно предузеће
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са дводомним системом управљања
уколико на дан ступања на снагу ове
уредбе кумулативно испуњава следећа
мерила и критеријуме:
1. има
више
од
1.000
запослених који су у радном
односу на неодређено време,
2. обавља делатност која је
техничко-технолошки
и
организационо сложена или
обухвата вршење делатности
преко пословних јединица
ван
седишта
јавног
предузећа или пружа услуге,
односно врши промет робе и
других добара са преко
500.000 корисника
3. има годишњи приход преко
10.000.000 евра у динарској
противвредности.
Одредбама члана 3. наведене уредбе
прописано је да јавно предузеће које не
испуњава мерила и критеријуме из
члана 2. ове уредбе разврстава се у
јавно предузеће са једнодомним
управљањем.
У складу са одредбама члана 3. Уредбе
о мерилима и критеријумима за
разврставање
јавних
предузећа
(''Службени гласник РС'', број 20/13)
управљање у Јавном комуналном
предузећу ''7. јули'' Баточина је
организовано као једнодомно.
Разлог за доношење ове одлуке
садржан је у законској обавези
оснивача јавних предузећа да акта
јавних предузећа усагласе са одредбама
Закона о јавним предузећима.
__________________________________

ГОДИНА 2013.

На основу члана 22. став 7. и 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр.
72/2011), члана 82. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.
72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и
121/2012), члана 36. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'' бр. 10/08), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
15.03.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге дела Закључка
Скупштине општине Баточина
број 05-3985/1 од 20.11.1967. године
I СТАВЉА СЕ ван снаге став 1. алинеја
д. тачка 18. Закључка Скупштине општине
Баточина, број 05-3985/1 од 20.11.1967.
године, којим се уступа Предузећу за
производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица'' из Баточине, непокретност
означена као кп.бр. 1827/3 КО Село Баточина
(садашње парцеле 1437 и 1438 КО Варош
Баточина), у површини од 0.30,38 ха.
У осталом делу напред наведени
Закључак остаје непромењен.
II ОДУЗИМА СЕ правном следбенику
ДОО ''Стражевица каменолом'' Баточина
(правни
претходник
Предузеће
за
производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица''
из
Баточине),
право
коришћења на непокретности означеној као
кп.бр 1827/3 КО Село Баточина (садашње
парцеле бр.1437 и 1438 КО Варош Баточина)
у површини 0.30.38 ха.
III Обавезује се правни следбеник
Предузећа за производњу грађевинског
материјала ''Стражевица'' из Баточине, ДОО
''Стражевица каменолом'' Баточина, да даном
ступања на снагу овог решења општини
Баточина врати у посед и државину
земљиште означено у ставу I овог решења.
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IV Општина Баточина може да укњижи
право својине на наведеним парцелама из
става I и II овог Решења без сагласности
правног
следбеника
Предузећа
за
производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица''
из
Баточине,
ДОО
''Стражевица каменолом'' Баточина.
V На основу овог решења Одељење за
имовинско правне послове, урбанизам,
грађевинарство, стамбено комуналне и
инспекцијске послове Општинске управе
општине Баточина, донеће решење о
стављању ван снаге Решења Одељења за
привредни и друштвени развој Скупштине
општине Баточина број 05-166/1-68 од
24.01.1968. године којим је непокретност
означена у ставу 1. и 2. овог решења
уступљена на коришћење Предузећу за
производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица'' из Баточине (правни следбеник
ДОО ''Стражевица каменолом'' Баточина).
VI
Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Oбразложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у члану 22. став 7. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011) којим
је прописано да Влада може одлучити да се
непокретност у својини РС на којој постоји
право коришћења, која није у функцији
остваривања
надлежности,
односно
делатности носиоца права коришћења на тој
ствари, као и непокретност која се користи
супротно закону, другом пропису или
природи и намени непокретности, одузме од
носиоца права коришћења и ставу 10.
наведеног члана којим је прописано да се
одредбе члана 22. став 7. Закона о јавној
својини сходно примењују и код одузимања
непокретности у својини јединице локалне
самоуправе, с тим што о одузимању одлучује
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надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе.
Такође, одредбама члана 82. став 2.
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука УС,
24/2011 и 121/2012) прописано је да се
грађевинско земљиште користи према
намени одређеној планским документом на
начин
којим
се
обезбеђује
његово
рационално коришћење, у складу са законом.
Катастарске парцеле 1437 и 1438 КО
Баточина варошица налазе се у обухвату
ГУП-а ''Баточина 2022 год.'' (''Општински
службени гласник општине Баточина'', број
1/05) у просторној целини 5.2.
Парцеле се налазе у просторној целини
5.2 (комерцијални сектор новог центра) чије
је обележје: ''унутрашње ширење града'' на
простору који је ''делимично изграђен'' нема
стабилизовану регулацију и парцелацију и
располаже значајним резервама у оквиру
недовољно искоришћених и неизграђених
простора. На парцели број 1437 предвиђено
је становање високих густина, док је на
кп.бр.
1438
предвиђена
изградња
регионалног тржног центра.
Ставом 1. алинеја д. тачка 18. Закључкa
Скупштине општине Баточина број 05-3985/1
од 20.11.1967. године Предузећу за
производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица'' из Баточине, уступљена је на
коришћење предметна непокретност, као
неплодно земљиште на територији општине
Баточина, на којем се може експлоатисати
камен и остали грађевински материјал, и то
без одређивања рока, односно без навођења
да је реч о праву трајног коришћења. Наиме,
Предузећe за производњу грађевинског
материјала ''Стражевица'' из Баточине
регистровало је као основну делатност
обраду камена и производњу грађевинског
материјала, па му је сходно регистрованој
делатности
за обављање исте било
неопходно
уступити
предметне
непокретности што је и учињено Закључком
Скупштине општине Баточина број 05-3985/1
од 20.11.1967. године и Решењем Одељења
за привреду и друштвени развој СО Баточина
05-166/1-68 од 24.01.1968.године. Опште је
позната чињеница да Предузећe за
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производњу
грађевинског
материјала
''Стражевица'' из Баточине није испоштовало
наведени Закључак и Решење, односно
неспорна је чињеница да наведене парцеле
никада нису ни коришћене за експлоатацију
камена и осталог грађевинског материјала,
већ да су коришћене за сасвим друге намене.
Комисија је изласком на терен и
провером добијених података о парцелама од
Службе за Катастар непокретности Баточина
утврдила да на кп.бр. 1437 и 1438 КО
Баточина (варошица) нема експлоатације
камена o чему је сачинила записник број 03130/13-01 од 05.03.2013. године.
На основу свега напред наведеног решено
је као у диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против Решења о
стављању ван снаге дела Закључка
Скупштине општине Баточина број 05-3985/1
од 20.11.1967. године није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-148/13-01 од 15.03.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

ГОДИНА 2013.
РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Статут
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово
''Шумадија'' Баточина
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Статут Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
''Шумадија'' Баточина, који је донео
Управни одбор Центра за социјални
рад за општине Баточина, Рача и
Лапово ''Шумадија'' Баточина на
седници одржаној дана 23.01.2013.
године, заведен под бројем 551-00-1/513.
II Решење ступа на снагу даном
доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III Решење доставити: Центру за
социјални рад за општине Баточина,
Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина,
оснивачу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-150/13-01 од 15.03.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 12. став 1.
Закона о социјалној заштити ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2011), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007) и члана 36. став 1. тачка
9.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'',
бр.10/08),
Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
донела је
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На основу члана 20. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број 129/07) и члана 36.
став 1. тачка 20. Статута општине
Баточина (Службени гласник општине
Баточина'', бр. 10/08), Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
o образовању Комисије за
спровођење поступка прикупљања
писаних понуда за давање у закуп
пољопривредног земљишта у
државној својини
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.
II Комисија се састоји од председника
и 5 чланова, и то:
1. Драгиша
Ђуричковић,
председник Комисије
2. Милица Митровић, члан
3. Марија Миличић, члан
4. Светлана Петровић, члан
5. Марија Димитријевић, члан
6. Небојша Тракић, члан
Председник и чланови Комисије се
именују на мандатни период од годину
дана.
III Задатак Комисије из тачке 1. овог
решења је прикупљање писаних
понуда, њихово јавно отварање, вођење
записника
и
давање
предлога
Председнику општине за избор
најповољнијег понуђача.
IV Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
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V Решење доставити именованима и
архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-151/13-01 од 15.03.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 20. Став 1. Тачка
20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број 129/07) и члана 36. став
1. тачка 6. и 20. Статута општине
Баточина, ("Службени гласник општине
Баточина", бр. 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 15.03.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
Члан 1.
Одређује се Председник општине
Баточина, као орган надлежан за
доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, уз
сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство), а у складу са
Годишњим програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
општине Баточина.

Члан 2.
Одређује се Председник општине
Баточина, као надлежан орган, да на
основу предлога Комисије за спровођење
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поступка јавног надметања коју образује
Скупштина општине, донесе Одлуку о
давању
у
закуп
пољопривредног
земљишта у државној својини, уз
сагласност Министарства.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке
односе се и на пољопривредно земљиште
које је, у складу са посебним законом,
одређено као грађевинско земљиште, а
користи
се
за
пољопривредну
производњу до привођења планираној
намени, као и на пољопривредне објекте
у државној својини.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".

СКУПШТИНА ОПШТИНА
БАТОЧИНА
Број: 020-152/13-01 од 15.03.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 20. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', број 129/07) 36. став 1.
тачка 6. и 20. Статута општине
Баточина ("Службени гласник општине
Баточина", бр. 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
доноси

ГОДИНА 2013.

РЕШЕЊЕ
о образовању стручне
Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта

I Образује се стручна Комисија
за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
у
општини Баточина (у даљем тексту:
Комисија).
II Комисију чине председник и 6
чланова, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дејан Павловић, председник
Горан Максовић, секретар
Дарко Игњатовић, члан
Зоран Владисављевић, члан
Борка Симић, члан
Бојан Николић, члан
Оливера Јашовић, члан

III Задатак Комисије је да
изради Предлог годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће
утврдити врсту и обим радова које
треба извршити у 2013. години,
динамику извођења радова и улагања
средстава, а посебно утврдити
податке
који
се
односе
на
пољопривредно земљиште у државној
својини у складу са чланом 60. став 7.
Закона о пољопривредном земљишту
("Службени
гласник
Републике
Србије" број 62/06, 65/08 и др закон и
41/09) и прибави мишљење Комисије
из члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном
земљишту
("Службени
гласник
Републике
Србије" број 62/06, 65/08 и др закон и
41/09).
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IV Комисија је дужна да
Предлог годишњег програма из тачке
III овог решења изради и достави
Скупштини на усвајање у року од 45
дана од дана именовања.

II Ово решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

V Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
"Службеном
гласнику
општине
Баточина".

Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-153/13-01 од
15.03.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 130. став 3.
Закона о здравственој заштити (''Сл.
гласник РС'', број 107/2005,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и
119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
број 129/07), члана 36. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома
здравља Баточина

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
130. став 3 Закона о здравственој
заштити (''Сл. гласник РС'', број
107/2005,72/2009-др.закон,
88/2010,
99/2010, 57/2011 и 119/2012), члану 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07) члану
36. тачка 9. Статута општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина'', број
10/08) којим је утврђено да оснивач,
Скупштина општине Баточина, именује
и разрешава директора установе.
Одредбама члана 135. став 1.
Закона о здравственој заштити (''Сл.
гласник РС'', број 107/2005,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и
119/2012) прописано је да дужност
директора здраствене установе престаје
истеком мандата.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-3/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

I
РАЗРЕШАВА
СЕ
др
Љубомир
Јорданов,
специјалиста
интерне медицине из Баточине,
дужности директора Дома здравља
Баточина, због истека мандата.
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На основу члана 130. став 3.
Закона о здравственој заштити (''Сл.
гласник РС'', број 107/2005,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и
119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
број 129/07), члана 36. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома
здравља Баточина
I ИМЕНУЈЕ СЕ др Ана
Аничић, специјалиста опште медицине
из Баточине, за директора Дома
здравља Баточина, на период од четири
године.
II Ово решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
130. став 3. Закона о здравственој
заштити (''Сл. гласник РС'', број
107/2005,72/2009-др.закон,
88/2010,
99/2010, 57/2011 и 119/2012), члану 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07), члану
36. тачка 9. Статута општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина'', број
10/08) којим је утврђено да оснивач,
Скупштина општине Баточина, именује
и разрешава директора установе.
Чланом 19. Статута Дома здравља
Баточина предвиђено је да за директора
Дома здравља може бити именовано
лице које поред општих услова
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прописаних законом испуњава и
следеће услове: да је доктор медицине
или доктор стоматологије или доктор
медицине специјалиста гране медицине
из делатности Дома здравља или
доктор стоматологије специјалиста
гране стоматологије из делатности
Дома здравља; дипломирани правник
или дипломирани економиста са
завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента; које има
најмање пет година радног стажа из
области здравствене заштите.
Управни одбор Дома здравља
Баточина, након спроведеног јавног
конкурса за избор директора упутио је
Скупштини општине Баточина предлог
да за директора Дома здравља именује
др Ану Аничић, специјалисту опште
медицине из Баточине.
Др Ана Аничић, специјалиста
опште медицине, на основу достављене
документације испуњава услове за
именовање за директора, предвиђене
Законом о здравственој заштити и
Статутом Дома здравља Баточина.
На основу наведеног, а на предлог
овлашћеног предлагача, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-4/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), члана 55.
Закона о основама система образовања
и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.
72/09) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), члана 54.
Закона о основама система образовања
и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.
72/09) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' БАТОЧИНА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА''
БАТОЧИНА

I РАЗРЕШАВА СЕ Виолета
Милентијевић професор енглеског
језика и књижевности из Баточине
дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Свети Сава'' Баточина,
из реда запослених, због сукоба
интереса, јер је дете именоване ученик
ОШ ''Свети Сава'' у Баточини.
II Решење ступа на снагу даном
доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Решење
доставити:
именованој, Основној школи ''Свети
Сава'' Баточина и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-5/13-01 од 15.03.2013. год.

I ИМЕНУЈЕ СЕ Милијана
Петровић професор разредне наставе из
Баточине за члана Школског одбора
Основне школе ''Свети Сава'' Баточина,
из реда запослених.
II Решење ступа на снагу даном
доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Решење
доставити:
именованој, Основној школи ''Свети
Сава'' Баточина и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-6/13-01 од 15.03.2013. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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На основу члана 28. став 3.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (''Службени
гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 20.
Статута
општине
Баточина
(
''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08), Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
донела је

ГОДИНА 2013.

На основу члана 28. став 3.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (''Службени
гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 20.
Статута
општине
Баточина
(
''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08), Скупштина
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 15.03.2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
председника и члановa Локалног савета
за запошљавање, за подручје општине
Баточина, због истека мандата, и то:
1. Радиша Милошевић из Брзана,
председник
2. Зоран Лакета из Баточине, члан
3. Дејан Милојевић из Баточине, члан
4. Љубица Димић из Баточине, члан
5. Миливоје Радовановић из
Жировнице, члан
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
''Службеном гласнику општине
Баточина''.
III Решење доставити: именованима и
архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-7/13-01 од 15.03.2013. год.

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални савет за
запошљавање, за подручје општине
Баточина, на мандатни период од
четири године, у следећем саставу:
1. Радиша Милошевић из Брзана,
председник
2. Зоран Лакета из Баточине, члан
3. Љубица Димић из Баточине, члан
4. Миливоје Радовановић из
Жировнице, члан
5. Дејан Тошић из Брзана, члан
II Циљеви и задаци Локалног савета
за запошљавање усресређени су на
предузимање мера за подстицање новог
запошљавања, запошљавање одређених
категорија незапослених ( који траже
прво запослење, или дуже чекају на
посао),
запошљавање
вишка
запослених, запошљавање на јавним
радовима,
самозапошљавање,
запошљавање избеглих и расељених
лица, инвалида, етничких мањина, као
и предузимање других мера за
унапређење запослености.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

III
Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
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''Службеном
Баточина''.

гласнику

општине

IV Решење доставити: именованима и
архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-8/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука
УС, 24/2011 и 121/2012) и члана 36.
став 1. тачка 6. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', 10/08), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
15.03.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности председника и чланова
Комисија за планове општине Баточина
због истека мандата, и то:
1. Бранко Ђокић из Баточине,
председник
2. Ивана Богдановић из
Жировнице, члан
3. Мирјана Ћирић из
Крагујевца, члан
4. Анђелка Туфегџић из
Београда, члан
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5. Миланка Бабић из Београда,
члан
6. Милић Мијатовић из
Крагујевца, члан
7. Јовица Станисављевић из
Баточине, члан
8. Јасмина Ђорђевић из
Баточине, члан
II
Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Решење
именованима и архиви.

доставити:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-9/13-01 од 15.03.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука
УС, 24/2011 и 121/2012) и члана 36.
став 1. тачка 6. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', 10/08), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
15.03.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и
чланови Комисије за планове општине
Баточина на мандатни период од 4
године, у следећем саставу:
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1. Гордана Радојевић, дипл.
инж.
грађевине
из
Крагујевца, са лиценцом број
411 400 404 и 317 Ф271 07,
за председника
2. Милош Комарек, дипл. инж.
архитектуре из Јагодине, са
лиценцом број 200 116 109,
за члана
3. Иван Радуловић дипл. инж.
архитектуре из Јагодине, са
лиценцом број 200 0964 07 и
100 0114 07, за члана
4. Милун Милићевић, дипл.
инжењер
саобраћаја
из
Јагодине, са лиценцом број
202 0611 04 и 100 0176 11, за
члана
5. Мирјана Ћирић, дипл. инж.
архитектуре из Крагујевца,
ЈП Дирекција за урбанизам
Крагујевац,
на
предлог
Министарства
грађевинарства и урбанизма,
са лиценцом ИКС број 200
0018 03, 100 0021 03 и 300
К653 11, за члана
6. Војин Несторовић, дипл.
инж. техн. из Обреновца, ЈП
за заштиту и унапређење
животне средине Обреновац,
на предлог Министарства
природних
ресурса,
рударства и просторног
планирања, са лиценцом
ИКС број 100 0134 09, за
члана
7. Ненад Крчума, дипл. пр.
планер,
Дирекција
за
изградњу,
урбанизам
и
грађевинско
земљиште
Смедерево,
на
предлог
Министарства
природних
ресурса,
рударства
и
просторног планирања, са
лиценцом ИКС број 100 0031
03, за члана
II Задатак Комисије је пружање
стручне помоћи за обављање послова у
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поступку израде планских докумената
општине,
израде
и
спровођење
урбанистичких планова као и давање
стручног
мишљења,
по
захтеву
Општинске управе.
III
Начин рада, плаћања и
друга питања од значаја за рад
Комисије, утврдиће се Одлуком
Општинског већа општине Баточина и
Правилником о раду Комисије за
планове општине Баточина.
IV
Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
V Решење доставити:
именованима и архиви.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 52. Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука
УС, 24/2011 и 121/2012) којим је
прописано да ради обављања стручних
послова у поступку израде и
спровођења планских докумената, као
и давања стручног мишљења по
захтеву надлежних органа управе,
скупштина
јединице
локалне
самоуправе образује Комисију за
планове, да се председник и чланови
Комисије именују из реда стручњака за
област просторног планирања и
урбанизма и других области које су од
значаја за обављање стручних послова
у
области
планирања,
уређења
простора и изградње, са одговарајућом
лиценцом, да једну трећину чланова
Комисије за планове, а чији мандат
траје
четири
године,
предлаже
министар
надлежан
за
послове
просторног планирања и урбанизма и
члана 36. став 1. тачка 6. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', 10/08) којим је
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прописано да Скупштина општине у
складу са законом доноси прописе и
друге опште акте.
Министарство
природних
ресурса, рударства и просторног
планирања, доставило је Скупштини
општине Баточина акт број 119-0100097/2012-01 од 26.12.2012. године,
којим је за члана Комисије за планове
предложило Војина Несторовића, дипл.
инж. техн. из Обреновца, ЈП за заштиту
и унапређење
животне
средине
Обреновац, са лиценцом ИКС број 100
0134 09.
Министарство
природних
ресурса, рударства и просторног
планирања, доставило је Скупштини
општине Баточина акт број 119-0100097/2012-01 од 11.01.2013. године,
којим је за члана Комисије за планове
предложило Ненада Крчума, дипл. пр.
планера, Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево, са лиценцом ИКС број 100
0031 03.
Министарство грађевинарства и
урбанизма доставило је Скупштини
општине Баточина акт број 119-0100172/201205 од 27.12.2012. године,
којим је за члана Комисије за планове
предложило Мирјану Ћирић, дипл.
инж. архитектуре из Крагујевца, ЈП
Дирекција за урбанизам Крагујевац, са
лиценцом ИКС број 200 0018 03, 100
0021 03 и 300 К653 11.
На основу напред наведеног
донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-10/13-01 од
15.03.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

ГОДИНА 2013.

На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 66. став 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12) и члана 36. Став 1. Тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/08), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 15.03.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''7. ЈУЛИ''
БАТОЧИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП ''7. Јули''
Баточина, због истека мандата у складу
са Законом о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/12),
и то:
1.
2.
3.

Зоран Филиповић из Баточине,
председник,
Љубица Павловић из Брзана,
члан,
Драгослав
Јаковљевић
из
Баточине, члан

II
Управни одбор у ЈКП ''7. јули''
Баточина обављаће послове надзорног
одбора до именовања председника и
чланова надзорног одбора, у складу са
законом.
III
Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
IV
Решење доставити:
именованима, ЈКП ''7. Јули'' Баточина и
архиви.
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Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. став 1.
тачка 9 Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07) и члану
36. став 1. тачка 9. Статута општине
Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина'', број 10/08),
којим је
утврђено да чланове надзорног одбора
јавног предузећа именује и разрешава
оснивач.
Дана 17.12.2012. године донет је
нови Закон о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', број 119/12) који је ступио
на снагу 25.12.2012. године. Даном
ступања на снагу овог закона престао је
да важи Закон о јавним предузећима и
обављању делатности од општег
интереса (''Сл. гласник РС'', број 25/00,
25/02, 107/05, 108/05-исправка и
123/07-др. закон).
Чланом 66. став 1. и 2. Закона о
јавним предузећима (''Сл. гласник РС'',
број 119/12) утврђено је да даном
ступања на снагу овог Закона надзорни
одбори јавних предузећа престају да
раде, а њиховим члановима престаје
мандат, као и да управни одбори у
јавним предузећима настављају да
обављају послове надзорног одбора
прописане овим законом, до именовања
председника и чланова надзорног
одбора у складу са овим законом.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-11/13-01 од 15.03.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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