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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
23.02.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 5 

 
   

       На основу члана 46. став 1. тачка 

7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- 

др.закон), члана 71. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточине (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 

5/15), члана 56. став 2. и 5. Закона о 

запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број 21/2016) и члана 6. став 1. тачка 

8. Пословника о раду Општинског  

већа општине Баточина  (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 22.02.2017. 

године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

I Мирољуб Вучковић 

дипломирани правник из 

Баточине,  разрешава се 

положаја вршиоца дужности 

начелника Општинске управе  

општине Баточина, на дан 

22.02.2017. године, због 

постављења начелника 

Општинске управе по 

спроведеном јавном конкурсу. 

 

II Именовани се распоређује на 

радно место на коме је био 

распоређен до постављења. 

 

III Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 46. 

став 1. тачка 7. Закона о  локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07, 83/2014- др.закон), члану 71. 

став 1. тачка 8. Статута општине 

Баточине (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), члану 6. 

став 1. тачка 8. Пословника о раду 

Општинског  већа општине Баточина  

(''Сл. гласник општине Баточина'', бр. 

10/16), којима је прописано да 

Општинско веће поставља и 

разрешава начелника Општинске 

управе и у члану 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број 21/2016), којим је прописано до 

постављења начелника управе, Веће 

може поставити вршиоца дужности -

службеника који испуњава утврђене 

услове за радно место службеника на 

положају, који ће обављати послове 

начелника управе, најдуже на три 
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месеца, без спровођења јавног 

конкурса.          

         Мирољуб Вучковић је 

постављен за вршиоца дужности 

начелника Општинске управе 

Решењем Општинског већа општине 

Баточина број 112-11/17-01 од 

24.01.2017. године до постављења 

начелника по расписаном конкурсу.  

Општинско веће општине 

Баточина расписало је и спровело 

јавни конкурс за попуњавање 

положаја начелника Општинске 

управе општине Баточина те ће 

Општинско веће донети одлуку о 

постављењу начелника Општинске 

управе.   

Одредбе члана 56. став 5. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе одређују по истеку рока 

постављени службеник се распоређује 

на радно место на коме је био 

распоређен до постављења те је 

одлучено као у ставу 2. 

диспозиотива.. 

На основу напред наведеног, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-___/17-01 од ___.02.2017. 

године 

                                                                                                                

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                   

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋA 

                                                                                                                                                                                

              Здравко Младеновић 

 
          На основу члана 49. став 2. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број 21/2016), члана 46. став 1. тачка 

7. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- 

др.закон), члана 71. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточине (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 8. 

Пословника о раду Општинског  већа 

општине Баточина  (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 22.02.2017. 

године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

I ВЕСНА ГАЈИЋ дипломирани 

правник из Крагујевца, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника 

Општинске управе  општине 

Баточина, на период од пет 

година. 

 

II Именована ступа на положај 

дана 22.02.2017. године и који 

тече даном ступања на 

положај. 

 

III Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је  у члану 49. 

став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

21/2016), члану 46. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- 

др.закон), члану 71. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточине (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 
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5/15), члану 6. став 1. тачка 8. 

Пословника о раду Општинског  већа 

општине Баточина  (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), којима 

је прописано да Општинско веће 

поставља и разрешава начелника 

Општинске управе. 

Конкурсна комисија, 

формирана Решењем Општинског 

већа општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' број 2/17) са 

задатком да спроведе изборни 

поступак за попуњавање положаја 

начелника Општинске управе 

општине Баточина по окончаном 

изборном поступку Општинском већу 

доставила је листу кандидата за избор 

начелника Општинске управе број 

020-166/17-01 од 17.02.2017. године са 

Записником о спроведеном изборном 

поступку. Са утврђене листе 

кандидата Општинско веће општине 

Баточина је изабрало једину 

рангирану кандидаткињу Весну Гајић, 

дипломирани правник из Крагујевца 

са највишом оценом јер у потпуности 

испуњава стручне оспособљености, 

знања и вештине, односно сва мерила 

за избор начелника Општинске управе 

прописана Одлуком о оглашавању 

јавног конкурса за попуњавање 

положаја број 020-59/17-01.  

Одредбе члана 97. став 2. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број 21/2016) одређују да Општинско 

веће доноси одлуку о избору 

кандидата у року од 15 дана од дана 

пријема листе кандидата. 

 На основу напред наведеног, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Правна поука: Против овог 

решења није допуштена жалба али се 

може покренути Управни спор пред 

Уиравним судом, у року од 30 дана од 

дана пријсма овог решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-14/17-01 од 22.02.2017. 

године 

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                    

ОПШТИНСКОГ ВЕЋA 

                                                                                                                                                                                    

Здравко Младеновић 
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