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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
30.03.2018. године 

ГОДИНА 2018. 
БРОЈ 6 

На основу члана 76. и 77. а у 

вези са чланом 64. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“ 

бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 

71. став 1. тачка 11. Статута општине 

Баточина („Службени гласник СО 

Баточина“ бр.10/08, 5/15 и 33/17) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина". број 10/2016), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 29.03.2018. године, 

донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником се 

дефинише имовина у јавној својини 

општине Баточина која се пописује и 

начин њеног пописа и процене 

вредности исте.  

 

Члан 2. 

 

Имовину у јавној својини 

Општине Баточина, поред имовине 

коју користи Општина Баточина, чини 

и имовина коју користе:  

 

- Јавна предузећа;  

- Установе;  

- Меснe заједницe;  

- и друге организације чији 

је оснивач Општина 

Баточина. 

 

Члан 3. 

 

  Корисници имовине у јавној 

својини Општине Баточина наведени 

у члану 2. овог Правилника (у даљем 

тексту: корисници јавне својине), 

имају обавезу да: 

 

- изврше попис јавне својине општине 

Баточина коју користе; 

 

- формирају радни тим односно 

комисију за попис јавне својине и 

овласте лице које ће сарађивати са 

надлежним Одељењем општинске 

управе; 

 

- установе евиденцију предметне 

непокретности и све податке из 

евиденције доставе надлежном 

Одељењу за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске 

управе општине Баточина (у даљем 

тексту: надлежно Одељење); 

 

- планирају новчана средства за попис 

имовине. 
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Члан 4. 

 

Обавеза корисника јавне 

својине је да податке којима 

располажу учине доступним 

надлежном Одељењу. Подаци се 

односе на: 

 

- попис и преглед о физичком стању 

свих објеката, катастарских парцела и 

водова који су у корисништву јавних 

предузећа, месних заједница, установа 

и других организација чији је оснивач 

општина Баточина;  

 

- статус мреже водова (водоводи, 

гасоводи); 

 

- број катастарске парцеле или 

преглед парцела кроз које вод 

пролази; 

 

- списак  водова уписаних у катастар 

подземних инсталација; 

 

- списак са пратећом документацијом 

свих грађевинских дозвола, 

употребних дозвола и водних дозвола; 

 

- доказе о решеним имовинско-

правним односима; 

 

- одступање од пројектне 

документације или непостојање 

пројектне документације; 

 

- касније интервенције на водовима 

(реконструкција и доградња); 

- постојање геодетских елабората и 

снимања; 

 

- постојање дигиталних и аналогних 

података о води; 

 

- постојање рачуноводствене 

документације. 

 

Члан 5. 

 

Надлежно Одељење има 

обавезу да по добијању података из 

евидеције непокретности корисника 

јавне својине, те податке достави 

Дирекцији за имовину Републике 

Србије која води јединствену 

евиденцију непокретности у јавној 

својини, а да након добијања 

неопходних потврда од Дирекције, 

покрене поступак за упис права јавне 

својине Општине Баточина пред 

Републичким геодетским заводом 

Београд-Служби за катастар 

непокретности Топола. 

 

Члан 6. 

 

             Процену вредности имовине у 

јавној својини Општине Баточина 

извршиће Комисија образована 

Решењем број 031-632/17-01 од 

13.11.2017. године. 

 

Члан 7. 

 

             Овај Правилник ступа на 

снагу  наредног дана од дана 

објављивања у ,,Сл. гласнику 

општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 110-6/18-01 од 29.03.2018. 

године 

                                                                                                                           

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                   

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                                  

                Здравко Младеновић 
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На основу члана 189. став 1. 

тачка 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. 

гласника РС" бр.88/17), члана 71. став 

1. тачка 11. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина" бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

члана 12. Одлуке о основној и 

додатној подршци детету и ученику 

("Сл. гласник општине Баточина" 

бр.13/17 и 33/17), и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина" број 

10/2016), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

29.03.2018. године, донело је 
 

 

ПРАВИЛНИК 

о првој измени и допуни 

Правилника о о остваривању права 

на основну и додатну подршку 

детету и ученику 
 

 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о остваривању 

права на основну и додатну подршку 

детету и ученику („Сл. гласник 

општине Баточина“ бр.18/2017), у 

члану 1. став 1. тачка 3. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом и њихових 

пратилаца“. 

У тачки 4. после речи „развоју“ 

додају се речи „и инвалидитетом и 

њихових пратилаца“. 

Тачка 5. брише се. 

 

Члан 2. 

 

 У називу изнад члана 4. после 

речи „развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом и њихових 

пратилаца“. 

 У члану 4. став 1. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом и њихових 

пратилаца“. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 5. став 1. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом“. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 6. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом“. 

 

Члан 5. 

 

 У називу изнад члана 7. после 

речи „развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом и њихових 

пратилаца“. 

У члану 7. став 1. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом и њихових 

пратилаца“. 

 

Члан 6. 

 

  Назив изнад члана 8. брише 

се. 

  Члан 8. брише се. 

 

    Члан 7. 

 

У члану 10. став 1. речи ,,до 5-

ог у месецу“ замењују се речима ,,до 

10-ог у месецу“.  

  

   Члан 8. 

 

 У члану 11. став 1. после речи 

„развоју“ додају се речи „и 

инвалидитетом“. 
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    Члан 9. 

 

У осталом делу Правилник о 

остваривању права на основну и 

додатну подршку детету и ученику 

остаје непромењен.  

 

  Члан 10. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

,,Сл. гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 110-7/18-01 од 29.03.2018. 

године 

                                                                                                                         

                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                          

                 Здравко Младеновић 

          ________________________ 

 
На основу члана 28. став 2. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“ 

бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), 

члана 28. став 1. алинеја 2. Статута 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина број 51/2017 од 18.05.2017. 

године на који је Скупштина општине 

решењем број 020-528/17-01 од 

02.06.2017. године дала сагласност 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр.13/2017), члана 71. став 

1. тачка 12. Статута општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 10/08, 5/15 и 33/17) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/16), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 29.03.2018. године, 

донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на 

Правилник о измени Правилника о 

систематизацији послова и радних 

задатака Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина 

 

I ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Правилник о измени Правилника о 

систематизацији послова и радних 

задатака Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина, који је донео 

директор Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина, заведен под 

бројем 39/2018 од 22.03.2018. године, 

наш број 020-312/18-01. 

 

II Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, 

 

Образложење 

Правни основ за доношење  

овог Решења садржан је у одредбама 

члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) којим је 

прописано да на статут и на акт о 

организацији и систематизацији 

послова установе чији је оснивач 

аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе, 

сагласност даје орган одређен њеним 

прописима, у члану 28. став 1. алинеја 

2. Статута Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина број 51/2017 од 

18.05.2017. године којим је утврђено 

да директор  доноси акт о 

организацији и систематизацији 

радних места Библиотеке,  у 

одредбама члана 71. став 1. тачка 12. 

Статута општине Баточина (,,Сл. 
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гласник општине Баточина“ број 

10/08, 5/15 и 33/17) којим је утврђено 

да Општинско веће врши и друге 

послове у складу са законом и актима 

Скупштине општине, као и у 

одредбама члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина, којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и 

друга потребна акта.  

Директор НБ ''Вук Караџић'' 

Баточина донео је Правилник о 

измени Правилоника о 

систематизацији послова и радних 

задатака заведен под бројем 39/2018 

од 22.03.2018. године, наш број 020-

312/18-01 и доставио Општинском 

већу општине Баточина на давање 

сагласности. 

На основу наведеног Општинско 

веће као надлежни орган даје 

сагласност на наведени правилник.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-312/18-01 од 29.03.2018. 

године    

                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЧА 

Здравко Младеновић 

 

____________________ 

 

На основу члана 71. став 1. 

тачка 12. Статута општине Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ 

број 10/08, 5/15 и 33/17) у складу са 

Законом о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. 

гласника РС" бр.88/17),  и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

29.03.2018. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на 

Правилник о организацији и 

систематизацији послова у 

Предшколској установи 

''Полетарац'' Баточина 

 

III ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Правилник о организацији и 

систематизацији послова у 

Предшколској установи ''Полетарац'' 

Баточина, који је донео директор 

Предшколске установе ''Полетарац'' 

Баточина, заведен под бројем 

408/2018 од 22.03.2018. године, наш 

број 020-310/18-01. 

 

IV Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, 

 

V Решење доставити: 

Предшколској установи ''Полетарац'' 

Баточина и архиви. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење  

овог Решења садржан је у одредбама 

Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. 

гласника РС" бр.88/17), члана 71. став 

1. тачка 12. Статута општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 10/08, 5/15 и 33/17) 

којим је утврђено да Општинско веће 

врши и друге послове у складу са 

законом и актима Скупштине 
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општине,  као и у одредбама члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина, којим је одређено 

у вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, 

решења, закључке, упутства, наредбе, 

правилнике и друга потребна акта.  

Директор ПУ ''Полетарац'' 

Баточина донео је Правилник о 

организацији и систематизацији 

послова у Предшколској установи 

''Полетарац'' Баточина заведен под 

бројем 408/2018 од 22.03.2018. 

године, наш број 020-310/18-01 и 

доставио Општинском већу општине 

Баточина на давање сагласности. 

На основу наведеног Општинско 

веће као надлежни орган даје 

сагласност на наведени правилник.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-310/18-01 од 29.03.2018. 

године                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                

Здравко Младеновић   

    ________________________ 

На основу члана 71. став 1. тачка 

2. Статута општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“', бр. 

10/08, 5/15 и 33/17), 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/16), у 

складу са Одлуком о повећању 

основног капитала Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" Баточина 020-

279/18-01 од 08.03.2018. године 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 4/18), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 29.03.2018. године, 

донело је: 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I Новчани улог Слупштине 

општине Баточина, као оснивача, у  

износу од 7.020.000,00 динара у 

основни новчани капитал  Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" 

Баточина обезбеђен је Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2018. 

годину и то 4.000.000,00 динара на 

разделу 4. глава 4.01, позиција 056. 

ек.клас. 621 – Учешће капитала у 

домаћим нефинансијским 

предузећима и 3.020.000,00 динара на 

разделу 4. глава 4.01, позиција 164, 

ек.клас. 421 – Учешће капитала у 

домаћим нефинансијским 

предузећима. 

 

II Новчаним улогом из става 1. 

овог решења оснивач повећава ниво 

техничке опремљености ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина (у даљем тексту: 

Предузеће), а којим ће Предузеће 

прибавити основна средства и то: 

раоник (плуг), епоха (посипач),  

тракторска приколица, ваљак за 

крпљење ударних рупа, компресор са 

пикамером, мали трактор за кошење и 

комбинована машина (ровокопач).  

 

III Предузеће је дужно да 

спроведе поступак набавке основних 

средстава из става 2. овог решења у 

складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

IV Оснивач ће сукцесивно 

преносити новчани улог из става 1. у 

износима који одговарају уговореној 

вредности набављеног средства. 

 

V Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ,,Сл. 

гласнику општине Баточина“. 
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VI Решење доставити: ЈП 

"Лепеница Баточина" Баточина, 

Одељењу за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина 

и архиви.   

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-321/18-01 од 29.03.2018.                  

                     године   

                                             

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                   

  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                       

Здравко Младеновић 
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