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На основу члана 32. став 1.
тачка 18. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 36. став 1. тачка 6.
и 18. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08) и члана 111.
став
4. Пословника о раду
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 7/12), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 15.04.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
поводом предлога Закона о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштва којим се укида
Судска јединица у Баточини,
Основног суда у Крагујевцу
Члан 1.
Овим Закључком разматра се
могућност да се у предлогу Закона о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава чији је предлагач
Влада Републике Србије задржи већ
постојећа
Судска
јединица
у
Баточини Основног суда у Крагујевцу

за територије општина Баточине и
Лапова.
Образложење
Предлогом
Закона
о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава предвиђено је
укидање Судске јединице у Баточини,
Основног суда у Крагујевцу што
сматрамо да није у интересу грађана
општине
Баточина
и
Лапова.
Важећим
Законом
је
укинут
Општински суд у Баточини и
формирана је Судска јединица са
седиштем у Баточини, а овим
предлогом се укида и Судска
јединица у Баточини.
Општински суд у Баточини је
формиран 1966. године за подручје
територије Баточине и Лапова.
Данас у Судској јединици раде
4
судије
које
опслужује
15
службеника. Укупан број предмета
годишње износи од 6000 до 6500.
Просторије Судске јединице
имају:
− 8 опремљених судница,
− 3
канцеларије
за
приправнике
и
волонтере,
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− опремљену писарницу
са 2 канцеларије,
− канцеларију
за
обезбеђење,
− пријемни хол са мокрим
чвором.

Стога смо мишљења да како
већ постоје услови, Судску јединицу у
Баточини треба задржати јер иста
покрива територију са преко 20.000
становника општина Баточине и
Лапова.
Укидањем Судске јединице у
Баточини, ако би се задржао
поменути број предмета, преко 13.000
људи би било упућено да директно
своје право остварује у Крагујевцу
што значи да би се излагали
материјалним трошковима, као и
путовању од преко 35 км у једном
правцу. Задржавањем судске јединице
у Баточини није угрожен Основни суд
у Крагујевцу већ супротно, исти се
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растерећује и стварају се услови за
ефикасније
функционисање
правосудног система.
Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-226/13-01 од 15.04.2013.
године
Доставити:
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
- Влади РС
-

Скупштинском одбору за
правосуђе,

Бранко Ђокић
државну управу и локалну
самоуправу,
- Министарству правде и државне
управе
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