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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
18.07.2014. године 

ГОДИНА 2014. 
БРОЈ 7 

 

 

На основу члана 20. Став 1. 

Тачка 39. и члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС" број 129/07) и члана 

23. ст. 1, тачка 39. и члана 36. ст. 1 

тачка 6 Статута Општине Баточина 

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

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 14.07.2014. 

године, донела је  

 

ОДЛУКА 

О ПРЕУЗИМАЊУ РЕЖИЈСКИХ 

ТРОШКОВА ОСНОВНОГ СУДА У 

КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОДРЖАВАЊА СУДИЈСКИХ 

ДАНА У БАТОЧИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Општина Баточина се 

обавезује да сноси  режијске 

трошкове  приликом одржавања 

судисјких дана у Баточини од стране 

Основног суда у Крагујевцу.      

Члан 2. 

Општина Баточина ће из 

средстава утврђених Одлуком о првој 

измени и допуни   Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2014. годину, 

раздео 3. глава 3.1. функција 130,   

- позиција 25, ек. 

класификација 421- Стални трошкови 

- позиција 34, ек. 

класификација 511- Инвестиционо 

одржавање 

финансирати режијске 

трошкове Основног суда у Крагујевцу 

за потребе одржавања судијских дана 

у Баточини. 

Члан 3. 

Накнада ће се вршити 

искључиво уколико надлежни орган 

одобри одржавање судијских дана у 

Баточини. 

Члан 4. 

 

  Овлашћује се Председник 

општине Баточина да педузме све 

правне и друге радње потребне за 

спровођење ове Одлуке 

 

Члан 5. 

 

 Доношењем ове Одлуке 

престаје да важи Одлука СО-е 

Баточина о потврђивању Одлуке 

председника општине Баточина 020-

139/14-01 од 05.03.2014. године о 

преузимању режијских трошкова 

Основног суда у Крагујевцу за 
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потребе одржавања судисјких дана у 

Баточини. 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-457/14-01 од  14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 На основу члана 29. Закона о 
пољопривредном земљишту 
("Сл.гласник РС" , бр. 62/2006, 
65/2008-др. закон и 41 /2009), члана 8. 
ст.1. тачка 15., члана 15. ст 1. тачка 
11. Закона о ванредним ситуацијма 
(Сл.гласник РС" , бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012),члана 36. ст. 1 
тачка 6. Статута општине Баточина 
("Сл. гласник општине Баточина бр.  
10 /08)   Скупштина општине 
Баточина,  на седници одржаној дана 
14.07.2014. године,  донела је: 

 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА И 

ИСПЛАТЕ НАКНАДА 
СТРЕЛЦИМА ПРОТИВГРАДНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се 

начин ангажовања и исплата накнаде 
стрелцима противградне заштите 

радарског центра МУП-а РС Сектор 
за ванредне ситуације- радарски 
центар  "Бешњаја"- Крагујевац, за 
период од 1.августа 2014. године до 
31.октобра 2014. године. 

 

Члан 2. 

 
Право на накнаду у висини 

10.000,00 (десет хиљада динара) нето 
по стрелцу са припадајућим порезом,  
имају они стрелци са територије 
општине Баточина чија се имена 
налазе у акту МУП-а РС Сектор за 
ванредне ситуације којим су лица  
именована за стрелце на територији 
општине Баточина. 

 
Члан 3. 

 
Списак са именима Радарског 

центра МУП-а РС Сектор за ванредне 
ситуације- радарски центар  
"Бешњаја"- Крагујевац, којим се 
одређују стрелци са територије 
општине Баточина, чини саставни део 
ове Одлуке. 

 

Члан 4. 
 

 Исплата новчаних накнада 
вршиће се из буџета општине 
Баточина, из средстава опредељених 
за ове намене, разред 6, глава 6.4, 
функција 420, апропријација 123 , 
екон. класификација 424 -  
специјализоване услуге. 

 

Члан 5. 

 

 За реализацију ове Одлуке 

задужује се Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина. 
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Члан 6. 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-458/14-01 од 14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

                                                                                                            

 

 

На основу члана 36. Став 1. 

Тачка 6. Статута Општине Баточина 

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

10/08), члана 5. Одлуке о 

водоснабдевању на територији 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', 

бр.5/14),Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

14.07. 2014. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О ПОТВРЂИВАЊУ УГОВОРА О 

СНАБДЕВАЊУ И 

ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком потврђује се 

уговор бр. 020-416/14-01 од 

27.06.2014. године којим се регулише 

питање снабдевања водом за пиће, 

дистрибуцијом воде као и одвођења 

отпадних вода на територији општине 

Баточина, који су закључили 

председник општине Баточина и 

директор ЈКП "Водовод и 

канализација" Крагујевац.      

Члан 2. 

Скупштина општине Баточина 

потврђује да прихвата у целости све 

одредбе уговора наведеног у члану 1. 

ове одлуке, чије је закључење 

предвиђено Одлуком о 

водоснабдевању на територији 

општине Баточина бр. 020-275/14-01 

од 16.05.2014. године. 

Члан 3. 

 Саставни део Одлуке јесте 

уговор  бр. 020-416/14-01 од 

27.06.2014. године године којим се 

регулише питање снабдевања водом 

за пиће, дистрибуцијом воде као и 

одвођења отпадних вода на 

територији општине Баточина. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-459/14-01 од  14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), члана 32. став 1. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 36. 

став 1. тачка 2. Статута општине Баточина (''Службени гласник општине Баточине'', бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана  14.07.2014. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2014. годину 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 2014. годину бр. 400-282/13-01 од 

20.11.2013. године врше се следеће измене и допуне: 

 

 У члану 1 врше се следеће измене: 

 

      Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2014. годину (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

     РАСХОДА И ИЗДАТАКА             у динарима 

 

Укупни приходи и примања остварени 

по основу продаје нефинансијске имовине       

388.050.000,00 

Укупни расходи и издаци за набавку  

нефинансијске имовине         

388.050.000,00 

 

Буџетски суфицит/дефицит         ____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(осим за набавку домаћих хартија од вредности)                                          ____________ 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит       ____________ 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од задуживања       _____________ 

 

Примања од продаје финансијске имовине     _____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине     _____________ 

(за набавку домаћих хартија од вредности) 

 

Издаци за отплату главнице дуга         17.500.000,00 
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Нето финансирањe         - 

17.500.000,00 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит 

плус нето финансирање                                                                                  

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ  КОРИСНИКА     99.509.220,00 

 

 

Члан 2. 

 

У члану 2. План прихода и примања буџета за 2014. годину, врше се допуне и измене које 

гласе: 
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Ред. 
Број 

Екон. 
Клас. 

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ ПЛАН 2014 % 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 132.420.000,00 34,12 

  711110 -порез на зараде 109.000.000,00   

  711120 -порез на приходе од самосталне делатности 6.500.000,00   

  711143 -порез на приходе од непокретности 5.000.000,00   

  711145 -порез од давања у закуп покретних ствари 150.000,00   

  711146 -порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00   

  711147 -порез на земљиште 3.200.000,00   

  711148 -порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00   

  711161 -порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   

  711180 -самодопринос 2.000.000,00   

  711190 -порез на друге приходе 6.500.000,00   

2 713 Порез на имовину 38.215.000,00 9,85 

  713120 - порез на имовину 29.415.000,00   

  713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00   

  713420 - порез на капиталне трансакције 6.800.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 15.530.000,00 4,00 

  714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00   

  714513 - комунална такса за држање моторних возила 5.300.000,00   

  714514 - годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 3.000.000,00   

  714543 -накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00   

  714547 -накнада за загађивање животне средине 0,00   

  714552 - боравишна такса 100.000,00   

  714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 5.100.000,00   

4 716 Други порези 12.000.000,00 3,09 

  716111 -комунална такса за истицање фирме на пословном простору 12.000.000,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 127.799.068,00 32,93 
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  733151 -текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00   

  733152 -остали трансфери у корист нивоа општина 5.200.000,00   

  733154 -текући наменски трансфери од Републике у корист општина 10.500.000,00   

6 741 Приходи од имовине 23.938.865,00 6,17 

  741150 -камате на средства консолидованог рачуна трезора 538.865,00   

  741510 -накнада за коришћење природних добара 7.700.000,00   

  741522 -накнада за коришћење пољопривредног земљишта 250.000,00   

  741526 -накнада за коришћење шума и шумског земљишта 50.000,00   

  741531 -комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2.700.000,00   

  741532 -комунална такса за кор. простора за паркирање 50.000,00   

  741534 -накнада за коришћење грађевинског земљишта 12.000.000,00   

  741535 -комунална такса за заузеће грађевинског материјала 650.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 9.251.000,00 2,38 

  742150 
-приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 
организација у корист нивоа општина  650.000,00   

  742251 -општинске административне таксе 6.600.000,00   

  742253 -накнада за уређивање земљишта 2.000.000,00   

  742351 
-Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације 
општина 1.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 7.300.000,00 1,88 

  743324 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7.000.000,00   

  743351 приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 300.000,00   

9 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 268.000,00 0,07 

  744151 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 268.000,00   

10 745 Мешовити и неодређени приходи 11.614.445,40 2,99 

  745151 -oстали приходи у корист нивоа општина 11.614.445,40   

11 841 Примања од продаје земљишта 9.500.000,00 2,45 
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  841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 9.500.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 387.836.378,40 99,94 

     

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 213.621,60 0,06 

     

УКУПНО  388.050.000,00 100,00 
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Члан 3. 

 

 

У члану 3. – Посебан део, врше се 

следеће измене и допуне расхода буџета 

и то: 

 

 

На функцији 110- Извршни и 

законодавни органи, раздео 2, глава 1 – 

Скупштина општине, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 11, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања изабраних 

лица, износ „200.000,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„400.000,00“; 

 У апропријацији 12, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„5.960.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„5.760.000,00“; 

 У апропријацији 18, 

економске класификације 512 – 

Инвест. основ. средстава и 

опреме, износ „2.000.000,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„1.000.000,00“; 

 

 

На функцији 130- Опште услуге, 

раздео 3, глава 1 – Општинска управа, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији 25, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„12.391.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„18.391.000,00“;  

 У апропријацији 34, 

економске класификације 511 – 

Средства за инвестиционо 

одржавање зграде, износ 

„1.200.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„4.800.000,00“; 

 

На функцији 130- Опште услуге, 

раздео 3, глава 1.1 – Средства резерве, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији 37, 

економске класификације 499 – 

Стална буџетска резерва, износ 

„1.500.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„1.940.250,00“; 

 

 

 

 

У разделу 3, глава 2, на функцији 

912  – Основно образовање, врше се 

следеће измене и допуне:  

 У апропријацији 42, 

економске класификације 463 – 

Основно образовање, износ 

„19.227.000,00“  у колони 7 

замењује се износом 

„20.146.050,00“, а по 

подекономским 

класификацијама, износи се 

мењају како следи: 

 
                                                                    Одлука                Ребаланс 

 

13–18 – Расходи за запослене     655.000,00     655.000,00 

     421 – Стални трошкови 8.082.000,00 8.082.000,00 

     422 – Трошкови службених путовања 5.250.000,00 5.250.000,00 

     423 – Услуге по уговору 1.560.000,00 1.379.050,00 

     424 – Специјализоване услуге 50.000,00 150.000,00 

     425 – Текуће поправке и одржавање 750.000,00 750.000,00 

     426 – Материјал 890.000,00 890.000,00 
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     441 – Отплата домаћих камата – – 

       48 – Остали расходи 100.000,00 100.000,00 

         5 – Издаци за нефинансијску имовину  1.880.000,00  2.880.000,00 

 

 

 У разделу 3, глава 3, на функцији 920  – Средње образовање, врше се следеће 

измене и допуне:  

 У апропријацији 43, економске класификације 463 – Средње 

образовање, износ „13.240.000,00“  у колони 7 остаје исти; а по подекономским 

класификацијама, износи се мењају како следи: 
                                                                    Одлука                Ребаланс 

 

13–18 – Расходи за запослене     995.000,00     1.195.000,00 

     421 – Стални трошкови 4.930.000,00 4.930.000,00 

     422 – Трошкови службених путовања 580.000,00 580.000,00 

     423 – Услуге по уговору 605.000,00 605.000,00 

     424 – Специјализоване услуге 180.000,00 132.000,00 

     425 – Текуће поправке и одржавање 1.366.000,00 1.414.000,00 

     426 – Материјал 550.000,00 550.000,00 

     441 – Отплата домаћих камата 24.000,00 24.000,00 

     472 – Накнаде за соц. заштиту       90.000,00   90.000,00 

       48 – Остали расходи 50.000,00 50.000,00 

         5 – Издаци за нефинансијску имовину 3.870.000,00 3.670.000,00 

 

 

На функцији 820 – Услуге 

културе, раздео 4, глава 2 – Библиотека, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији 60, 

економске класификације 414 – 

Социјална давања запосленима, 

износ „310.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„210.000,00“; 

 У апропријацији 65, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„1.055.500,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„955.500,00“; 

 У апропријацији 67, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „420.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„320.000,00“; 

 У апропријацији 70, 

економске класификације 512 – 

Опрема, износ „122.400,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„72.400,00“; 

 

На функцији 911 – Предшколско 

образовање, раздео 4, глава 3 – 

Друштвена брига о деци, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 76, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„1.462.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„2.004.532,00“; 

 У апропријацији 77, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„405.500,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„255.500,00“; 

 У апропријацији 78, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 
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износ „654.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„714.000,00“; 

 У апропријацији 80, 

економске класификације 472 – 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ „1.020.000,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„500.000,00“; 

 У апропријацији 81, 

економске класификације  483– 

Новчане казне и пенали по 

решењу суда, износ „600.000,00“ 

у колони 7 замењује се износом 

„867.468,00“; 

 У апропријацији 82, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање 

зграде, износ „500.000,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„300.000,00“; 

 

 

У разделу 4, глава 4, на функцији 

700  – Здравство, врше се следеће измене 

и допуне:  

 У апропријацији 84, 

економске класификације 463 – 

Здравство, износ „4.100.000,00“  

у колони 7 остаје исти; а по 

подекономским 

класификацијама, износи се 

мењају како следи: 

 
                                                                    Одлука                Ребаланс 

     421 – Стални трошкови     400.000,00     150.000,00 

     423 – Услуге по уговору 300.000,00 2.300.000,00 

     424 – Специјализоване услуге 300.000,00 100.000,00 

     425 – Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 1.250.000,00 

     512 – Издаци за набавку опреме 1.750.000,00 300.000,00 

 

 

На функцији 810 – Услуге рекреације и спорта, раздео 4, глава 5 – Канцеларија за 

спорт, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 85, економске класификације 481 – Канцеларија за 

спорт, износ „15.300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „17.300.000,00“; 

 

 

На функцији 130 – Опште услуге, раздео 5, глава 2 – Дотације невладиним 

организацијама, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 90, економске класификације 481 – Дотације 

невладиним организацијама, износ „8.251.040,00“  у колони 7 замењује се 

износом „7.151.040,00“, а по подекономским класификацијама, износи се мењају 

како следи: 
                                                                                                                Одлука                Ребаланс 

Културно уметничка друштва 700.000,00 400.000,00 

Верски објекти 461.000,00 761.000,00 

НВО 1.000.000,00 600.000,00 

Удружења грађана 1.600.000,00 900.000,00 

 

На функцији 610 - Стамбени 

развој, раздео 6, глава 1 – Фонд за 

локалне некатегорисане путеве, врше се 

следеће измене: 

 У апропријацији 100, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

„39.405.000,00“ у колони 7 
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замењује се износом 

„32.003.000,00“; 

 

 

На функцији 620 - Развој 

заједнице, раздео 6, глава 2 – Фонд за 

комуналну делатност, врше се следеће 

измене и допуне: 

 У апропријацији 104, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„37.260.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„39.810.000,00“; 

 У апропријацији 106, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„3.219.276,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„3.011.976,00“;  

 У апропријацији 111, 

економске класификације 482 – 

Порези и обавезне таксе, износ 

„220.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„320.000,00“; 

 У апропријацији 113, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

„33.150.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„25.850.000,00“; 

 

На функцији 420 – 

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов, раздео 6, глава 4 – 

Пољопривреда, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 124, 

економске класификације 451 – 

Субвенције у пољопривреди, 

износ „2.500.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„2.000.000,00“; 

 

 

На функцији 660  – Послови 

становања и заједнице некласификовани 

на другом месту, раздео 6, глава 6 – 

Субвенције, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 135, 

економске класификације 621 – 

Набавка домаће финансијске 

имовине, износ „55.000,00“ у 

колони 7 замењује се износом 

„2.055.000,00“; 

 

На функцији 160  – Опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту, 

раздео 6, глава 7 – Месне заједнице, врше 

се следеће измене: 

 У апропријацији 126, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„250.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„400.000,00“; 

 У апропријацији 128, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„500.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„1.000.000,00“; 

 У апропријацији 129, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „700.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„1.000.000,00“. 

 

На функцији 500  – Заштита 

животне средине, раздео 6, глава 8 – 

Буџетски фонд за заштиту животне 

средине, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 131, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„550.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„350.000,00“;  

 У апропријацији 132, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„400.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„200.000,00“; 

 У апропријацији 134, 

економске класификације 451 – 

Субвенције јавним нефин. 

предузећима и организацијама, 
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износ „750.000,00“ у колони 7 

замењује се износом 

„450.000,00“; 

 

Члан 4. 

 

Предвиђеним изменама и 

допунама утврђеним у члану 3. ове 

Одлуке, извршиће се одговарајуће измене 

збирова у расходима буџета по 

функцијама, главама и разделима буџета. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 400-151/14-01 од 14.07.2014. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007) и члана 
36. а у вези са чланом 23. тачка 9. 
Статута општине Баточина 
("Сл.гласник општине Баточина" бр. 
10/08) Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној дана 14.07.2014. 
године: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ 

САРАДЊИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА И 

"SERBOTECNICA" ДОО 

КРАГУЈЕВАЦ 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

  

 

 ПРИХВАТА СЕ пословно-

техничка сарадња општине Баточина 

(у даљем тексту : Општина) и 

""SERBOTECNICA" ДОО  Крагујевац 

ул. Милице Милојковић  бр.4 (у 

даљем тексту : Инвеститор) ,на 

изградњи пословног погона  у К.О. 

Жировница на катастарској парцели 

број  1399/2 у КО Жировница.  

 

Члан 2. 

 

  

        Општина се даље обавезује да 

Инвеститора ослободи: 

 Свих трошкова 

административних 

такси у вези израде 

студије о процени 

утицаја на животну 

средину, 

 Свих трошкова 

издавања употребне 

дозволе, 

 Општина се обавезује да 

ће Инвеститора 

ослободити накнаде за 

истицање фирме у 

периоду од три године у 

износу од 100%, 

 Општина се обавезује да 

ће инвеститора 

ослободити накнаде за 

еколошку таксу у 

периоду од три године у 

износу од 100%,  

 Општина Баточина се 

обавезује да у случају 

евентуалних потешкоћа 

у решењу питања 

водоснабдевања 

пословног погона 
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Инвеститора, да о свом 

трошку изгради  бунар 

који би решио питање 

санитарног 

водоснабдевања.  

 Општина се обавезује да 

у случају проширења 

пословних погона 

инвеститора, потребну 

грађевинску 

документацију изда под 

истим условима из овог 

члана предуговора. 

 

Члан 3. 

 

 Инвеститор се обавезује да 

почетак извођења грађевинских 

радова на изградњи индустријских 

погона започне одмах након 

потписивања предуговора а 

најкасније у року од 60 дана од дана 

потписивања предуговора, с тим да 

почетак пословања погона мора 

започети у првој половини 2017. 

године. 

 Инвеститор се обавезује да 

укупно у склопу својих пословних 

погона упосли најмање 20 радника у 

року од две године по добијању 

употребне дозволе.  

 Од тог броја запослених, њих 

60%  радника мора имати 

пребивалиште на територији 

Општине, с тим да ће се са 

тенденцијом проширивања објекта 

упошљавати нови радници са 

територије општине Баточина.  

           

   Члан 4. 

 

      Уколико инвеститор не почне са 

извођењем грађевинских радова у 

року од 30 дана  од дана потписивања 

овог предуговора, а почетак рада 

погона продужи након 

30.06.2017.године, инвеститор је 

дужан да надокнади све трошкове 

Општини. 

 

   Члан 5. 

 

 Инвеститор ће друштвеној 

заједници на територији Општине 

Баточина помагати и учествовати у 

складу са својим могућностима у 

развоју и унапређењу стандарда 

Општине Баточина: инфраструктурни 

пројекти, хуманитарне сврхе, 

социјална заштита, просвета, култура, 

информисање, спортске активности, 

екологија. (Дом здравља, 

Предшколска установа, просветне 

установе, паркови, водовод и 

канализација, гасовод, саобраћајнице) 

а начин улагања биће договорно 

регулисан. 

 

Члан 6. 

 

 Уговорне стране су сагласне да 

ће се Општина Баточина заузети код 

надлежних Министарстава Владе 

Републике Србије за пружање 

субвенција предвиђених прописима 

Владе Републике Србије, а у циљу 

што брже реализације пројекта и 

привредног развоја Општине 

Баточина. 

 Општина се такође обавезује 

да ће Инвеститору пружити сву 

расположиву помоћ приликом 

прикључења будућег пословног  

објекта на енергетску и комуналну 

инфраструктуру, неопходну за 

пословање Инвеститора на локацији 

изградње објекта 

.   

Члан 7. 

 

 Уговорне стране су сагласне да 

ће се Општина Баточина заузети код 
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надлежних Министарстава Владе 

Републике Србије за пружање 

повољних субвенција предвиђених 

прописима Владе Републике Србије, а 

у циљу што брже реализације 

пројекта и привредног развоја 

Општине Баточина. 

 На основу ове Одлуке 

овлашћује се председник општине 

Баточина, да закључи Уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са  

овлашћеним представником 

инвеститора. 

 

 

 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-461/14-01 од 14.07.2014. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

_________________________________

_________________________________

На основу чланова 2. 4. став 1. 
тачка 7) алинеја 1) и члана 12._Закона 
о јавно-приватном партнерству и 
концесијама ("Сл.гласник РС " бр. 
88/2011),члана 36. ст. 1 тачка 6. 
Статута општине Баточина ("Сл. 
гласник општине Баточина бр.  10 /08) 
Скупштина општине Баточина,  на 
седници одржаној дана 14.07.2014. 
године,  донела је: 

 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНО -ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се уређују 
услови, начин, израда и предлагање  
јавно-приватног партнерства у 
поступку јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије, 
у ЈКП"7.јули" Баточина, за целину 
организационе јединице "Топлана" 
 

 

 

 

Члан 2. 

 
Поступак реализације пројекта 

спроводиће се у складу са Законом о 
јавно-приватном пратнерству и 
концесијама ("Сл.гласник РС " бр. 
88/2011), (у даљем тексту: Закон), где 
ће се на сва улагања у јавној својини у 
заједничко привредно друштво са 
приватним партнером примењивати 
одредбе поменутог Закона, као и 
одредбе Закона којим се уређује јавна 
својина. 

 
Члан 3. 

 
ЈКП ''7. јули'' Баточина и 

заинтересована страна у поступку 
јавно-приватног партнерства су 
дужни да израде предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства и 
доставе га на сагласност Комисији за 
ЈПП и надлежним органима.  

 

Члан 4. 
 

 Надлежни орган за одобравање 
и давање сагласности на предлог 
пројекта донеће Одлуку у Законом 
предвиђеном року. 
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Члан 5. 

 Надлежно тело у смислу ове 

Одлуке донеће Одлуку о покретању 

јавне набавке за избор најповољнијег 

приватног партнера у складу са 

поступком јасно дефинисаним 

Законом. 

 

Члан 6. 

 Потписивање уговора о ЈПП 

може се урадити на основу ове 

Одлуке по претходно спроведеном 

поступку у смислу Закона и 

евидентирати у надлежном Регистру. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука послужиће ЈКП ''7. 

Јули '' из Баточине да може са 

надлежним институцијама и органима 

спроводити цео поступак из Закона 

као и да у својим актима код 

надлежних институција може 

променити Оснивачки акт, како би 

дошло до реализације поступка ЈПП. 

 

Члан 8. 

 Овлашћује се Председник 

општине Баточина да може у складу 

са Законом спроводити реализацију 

ове Одлуке, доносити акте и решења у 

смислу Закона и ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

 

 На све што овом Одлуком није 

прецизно дефинисано примењиваће се 

Закон о јавно-приватном партнерству 

и концесији, Закон о локалној 

самоуправи, Закон о јавној својини и 

остали подзаконски акти. 

 

Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 
(осам) дана од дана доношења и има 
се објавити у "Службеном гласнику 
општине Баточина". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-462/14-01 од 14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 36. Став 1. 

Тачка 6. Статута Општине Баточина 

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

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 14.07. 2014. 

године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О 

РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се усваја 

извештај о раду Штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина, у коме 

се образлаже рад Штаба за време 

ванредног стања проглашеног у 

Републици Србији у мају 2014. 

године.   
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Члан 2. 

 Саставни део Одлуке јесте 

извештај о раду Штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-463/14-01 од  14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 20. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/07), чланова 4, 5. и 65. 

став 1. Закона о jавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12) члана 2. 

и 3. Закона о комуналним 

делатностима ( Сл. гласник Рс бр. 

88/11), као и члана 36. Став 1. Тачка 6. 

Статута Општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), Скупштина општина Баточина, 

на седници одржаној дана 14.07. 2014. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  ''ЛЕПЕНИЦА 

БАТОЧИНА'' 

     

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању 

јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 5/14) у члану 

16. став.2.   речи:" Основни капитал 

Јавног предузећа износи 55.000,00 

РСД"  замењују се речима: ''. Основни 

капитал Јавног предузећа износи 

2.000.000,00 РСД ''   

 Члан 2.  

Остале одредбе Одлуке о 

оснивању јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" остају непромењене. 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник 

Општинске управе општине Баточина 

да изради пречишћени текст Одлуке о 

оснивању јавног предузећа "Лепеница 

Баточина", ради евидентирања 

промена у Агенцији за привредне 

регистре. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-464/14-01 од  14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 36. ст. 1 тачка 
6. Статута општине Баточина ("Сл. 
гласник општине Баточина бр.  10 
/08), одредби члана 9. Уговора бр. 
020-416/14-01 од 27.06.2014. године, 
којим се регулише питање снабдевања 
водом за пиће, дистрибуцијом воде 
као и одвођења отпадних вода на 
територији општине Баточина 
Скупштина општине Баточина,  на 
седници одржаној дана 14.07.2014. 
године,  донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ФОНДУ 

ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, 

ШУМАРСТВО, ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се  овлашћује 
Фонд за уређење грађевинског 
земљишта, пољопривредног 
земљишта, водопривреду, шумарство, 
заштиту животне средине и 
комуналних делатности (у даљем 
тексту:Фонд) да може издавати 
сагласности за прикључење нових 
потрошача на водоводну и 
канализациону мрежу на територији 
општине Баточина. 
 

Члан 2. 

 
На основу ове Одлуке 

надлежни орган Фонда ће установити 
критеријуме на основу којих ће се 
издавати сагласности из члана 1. ове 
Одлуке. 

     
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 
(осам) дана од дана доношења и има 
се објавити у "Службеном гласнику 
општине Баточина". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-465/14-01 од 14.07.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

На основу чланова 25. 28. и 29. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07) и члана 36. 

став 1. Тачка 9. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

Општине Баточина“, бр. 10/08), а на 

предлог Општинске управе општине 

Баточина, Скупштина општине 

Баточина на седници, одржаној дана 

14.07.2014. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

ДИРЕКТОРА 

ЈКП  ''7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за 

именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина (у даљем тексту: Јавно 

предузеће). 
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Члан 2. 

 Саставни део Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 

Баточина чини оглас о јавном 

конкурсу. 

 

Члан 3. 

Конкурс у смислу ове Одлуке 

чини скуп активности на припреми и 

објављивању огласа, прикупљању 

пријава и рангирању кандидата као и 

доношење одговарајућих правних 

аката у складу са Законом. 

 

Члан 4. 

На конкурсу могу учествовати 

сва заинтересована лица која 

испуњавају услове конкурса. 

Учесник на конкурсу је свако 

физичко лице које поднесе пријаву на 

конкурс. 

Сви учесници, истовремено, 

добијају све информације везане за 

конкурс и прописују им се исти 

услови и рокови. 

 

Члан 5. 

Комплетна документација и 

информације везане за конкурс су 

доступне јавности. 

 

Члан 6. 

Општи и посебни услови и 

критеријуми за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина прописани су Законом о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12) и Статутом 

Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина. 

 

Члан 7. 

Рок за подношење пријава на 

конкурс је 25 дана од дана 

објављивања огласа о јавном 

конкурсу у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Оглас о јавном конкурсу за 

именовање директора објавиће се и у 

најмање једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије, у року 

од осам дана од дана доношења ове 

Одлуке, као и на интернет страници 

општине Баточина, с тим што се мора 

навести и када је оглас о јавном 

конкурсу објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

Члан 8. 

Поступак спровођења конкурса 

и предлагања кандидата спровешће 

Комисија за именовања, образована 

решењем Скупштине општине 

Баточина (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија за именовања 

прописаће својим актом мерила за 

именовање директора јавног 

предузећа, у складу са законом. 

Комисија је независна у својим 

одлукама и ставовима. 

 

Члан 9. 

Комисија спроводи конкурс 

тако што саставља списак кандидата 

који испуњавају услове за именовање 

и међу њима спроводи изборни 

поступак. 

У изборном поступку се, 

оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештине, 

утврђује резултат кандидата према 

мерилима прописаним за именовање 

директора јавног предузећа. 

Изборни поступак може да се 

спроведе у више делова, писменом 

провером, усменим разговором или на 

други одговарајући начин. 
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Кандидате који су испунили 

мерила прописана за именовање 

директора, комисија увршћује на ранг 

листу. Листа за именовање са највише 

три најбоље рангирана кандидата са 

бројчано исказаним и утврђеним 

резултатима према мерилима 

прописаним за именовање, доставља 

се Општинској управи општине 

Баточина. Истовремено, Комисија 

доставља и записник о изборном 

поступку. 

 

Члан 10. 

Општинска управа општине 

Баточина, на основу листе за 

именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о 

именовању и доставља га Скупштини 

општине Баточина. 

Члан 11. 

Скупштина општине Баточина, 

након разматрања достављене листе и 

предлога акта, одлучује о именовању 

директора јавног предузећа, 

доношењем решења о именовању 

предложеног кандидата или неког 

другог кандидата са листе. 

Решење о именовању 

директора коначно је. 

 

Члан 12. 

Решење о именовању доставља 

се лицу које је именовано и објављује 

се у „Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

Решење из става 1. овог члана 

са образложењем обавезно се 

објављује на интернет страници 

општине Баточина. 

По примерак решења о 

именовању са образложењем 

доставља се и свим кандидатима који 

су учествовали у поступку јавног 

конкурса. 

 

Члан 13. 

Кандидату који је учествовао у 

изборном поступку, на његов захтев, 

комисија је дужна да у року од два 

дана од дана пријема захтева омогући 

увид у документацију јавног 

конкурса, под надзором комисије. 

 

Члан 14. 

Именовани кандидат дужан је 

да ступи на рад у року од осам дана 

од дана објављивања решења о 

именовању. 

Рок из става 1. овог члана 

Скупштина општине Баточина из 

оправданих разлога може продужити 

за још осам дана. 

 

 

Члан 15. 

Ако именовано лице не ступи 

на рад у року који му је одређен, 

Скупштина општине Баточина може 

да именује неког другог кандидата са 

листе кандидата. 

Ако нико од кандидата са 

листе за именовање не ступи на рад у 

року који му је одређен, или ако ни 

после спроведеног јавног конкурса 

Скупштини општине Баточина не 

буде предложен кандидат за 

именовање због тога што је Комисија 

утврдила да ниједан кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не 

испуњава услове за именовање или 

ако Скупштина општине Баточина не 

именује предложеног кандидата или 

другог кандидата са листе, спроводи 

се нови јавни конкурс на начин и по 

поступку прописаним Законом. 

 

Члан 16. 

Ову одлуку доставити 

Комисији за именовање и Надзорном 

одбору Јавног комуналног предузећа. 
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Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број : 020-466/14-01 од 14.07.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у члану 25. Закона 

о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12), којим је  

прописано да се директор јавног 

предузећа именује по спроведеном 

јавном конкурсу и члану 66. Закона о 

јавним предузећима, којим је 

прописано да ће конкурси за 

директоре у свим јавним предузећима 

на које се примењује овај закон бити 

расписани најкасније до 30. јуна 2013. 

године. 

Како се на првообјављени 

конкурс од 11.06.2014. године није 

пријавио ни један кандидат, то се 

приступило поновном спровођењу 

конкурса.  

Одредбама члана 28. 

поменутог Закона регулисано је да 

спровођење јавног конкурса започиње 

доношењем Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за именовање 

директора јавног предузећа, коју 

доноси орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за именовање 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач јединица локалне 

самоуправе, а у ставу 2. истог члана 

регулисано је да предлог за доношење 

поменуте Одлуке подноси  орган 

управе јединице локалне самоуправе, 

а предлог за доношење Одлуке може 

поднети и надзорни одбор јавног 

предузећа преко органа управе 

јединице локалне самоуправе. 

Чланом 29. Закона о јавним 

предузећима прописано је да оглас о 

јавном конкурсу припрема орган 

управе јединице локалне самоуправе 

и заједно са предлогом ове Одлуке 

доставља га органу надлежном за 

доношење ове Одлуке (Скупштини 

општине). 

Чланом 26. став 1. Закона о 

јавним предузећима одређено је да 

јавни конкурс спроводи Комисија за 

именовања јединице локалне 

самоуправе, а члановима 30. и 31. 

прецизиран је изборни поступак. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА на основу чланова 25. и 

29. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број 129/07), члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 10/08), на седници одржаној дана 

14.07.2014. године, објављује 

 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина, 

на период од четири године 

 

 

1. Подаци о јавном 

комуналном предузећу: 
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Предузеће послује под 

пословним именом Јавно комунално 

предузеће ''7. Јули'' Баточина. 

Скраћено пословно име је ЈKП 

''7. јули'' Баточина. 

Седиште предузећа је у 

Баточини, ул. Краља Петра I бр. 21. 

ПИБ: 101220222 

Матични број: 07352930. 

Претежна шифра делатности је 

35.30 Снабдевање паром и 

климатизација. 

 

2. Јавни конкурс се спроводи за 

радно место: 

Директор Јавног комуналног 

предузећа ''7. Јули'' Баточина, чији је 

оснивач Општина Баточина. 

 

3.  Место рада: Баточина, 

Краља Петра I бр. 21 

 

4. Право пријављивања имају 

сви заинтересовани кандидати, који 

осим општих услова прописаних 

одредбама Закона о раду (''Сл. 

гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 54/09) 

испуњавају и следеће посебне услове:  

- да има високо образовање 

стечено на oсновним студијама у 

трајању од најмање четири године, 

- да има најмање три године 

радног искуства на руководећим 

пословима;  

- да има радно искуство у 

комуналним делатностима најмање 3 

године,  

- да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

- да није осуђивано за 

кривично дело против привреде, 

правног саобраћаја и службене 

дужности;  

- да лицу није изречена мера 

безбедности забране обављања 

делатности која је претежна делатност 

јавног предузећа;  

 

5. Уз пријаву са биографијом 

кандидати подносе:  

- уверење о држављанству 

Републике Србије; 

- извод из матичне књиге 

рођених; 

- доказ о стручној спреми; 

- доказ о радном искуству; 

- доказ да има општу 

здравствену способност; 

- писана изјава кандидата дата 

под материјалном и кривичном 

одговорношћу, оверена од стране 

надлежног органа, да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

- уверење надлежног суда да 

није осуђиван за кривично дело на 

безусловну казну затвора  у трајању 

од најмање шест месеци, односно да 

се против њега не води истрага и да 

није подигнута оптужница за 

кривично дело за које је прописана 

казна затвора; 

-  Програм који намеравају да 

остваре у циљу развоја и повећања 

добити Јавног комуналног предузећа; 

Сви докази прилажу се у 

оригиналу или у фотокопији која је 

оверена у општини или у суду. 

  

6. У изборном поступку 

проверава се поседовање знања из 

области које су надлежност и 

одговорност директора јавног 

предузећа сходно важећим законским 

прописима, као и стручних, 

организационих и других 

способности неопходних за успешно 
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организовање и обављање функције 

директора. 

 

7. Рок за подношење пријава на 

конкурс: 

Пријава са биографијом и 

доказима о испуњености услова 

подноси се у року од 25 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у 

''Службеном гласнику РС''. Рок 

почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику 

РС'' . 

 

8. Адреса на коју се подносе 

пријаве на јавни конкурс: 

Општина Баточина, ул. Краља 

Петра I број 37, 34227 Баточина, са 

назнаком ''Комисији за именовање 

директора - Пријава на јавни конкурс 

за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина''. 

Пријаве се подносе у 

затвореним ковертама и морају се 

предати путем поште или преко 

писарнице Општинске управе 

општине Баточина.  

 

9. Лице задужено за давање 

обавештења о јавном конкурсу: 

Слађана Рајковић, број телефона 

034/6842-324. 

  

10. Напомене: 

Пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази у 

оригиналу или фотокопији овереној у 

општини или у суду, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене 

пријаве биће одбачене закључком 

против кога није допуштена посебна 

жалба. 

Јавни конкурс спроводи 

Комисија за именовања коју је 

образовала Скупштина општине 

Баточина. 

Изборни поступак може да се 

спроведе у више делова, уз 

организовање усменог разговора са 

кандидатима или на други 

одговарајући начин, о чему ће 

Комисија благовремено обавестити 

кандидате. 

  Овај оглас објављује се у 

„Службеном гласнику Републике 

Србије“, најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на 

целој територији Републике Србије и 

на званичној интернет презентацији 

општине Баточина, 

www.sobatocina.org.rs  
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