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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.03.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 7 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) 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 20.03.2017. године, 

донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности за закључење 

Уговора о набавци каменог 

агрегата за потребе насипања и 

одржавања локалних и 

некатегорисаних путева на 

територији општине Баточина 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да 

Општинска управа општине 

Баточина са предузећем ,,Теко 

Мининг“ д.о.о. Београд, ул. 

Милентија Поповића 5v, Нови 

Београд закључи предложени 

нацрт Уговора о набавци 

каменог агрегата за потребе 

насипања и одржавања 

локалних и некатегорисаних 

путева на територији општине 

Баточина, заведен под бројем 

031-119/17-01 од 20.03.2017. 

године.   

    .  

II  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе и члану 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016) којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и 

друга потребна акта. 

 Општинска управа 

општине Баточина је Општинском 

већу општине Баточина поднела 

захтев за давање сагласности за 

закључење Уговора о набавци 
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каменог агрегата за потребе насипања 

и одржавања локалних и 

некатегорисаних путева на територији 

општине Баточина, заведен под 

бројем 031-119/17-01 од 20.03.2017. 

године, пошто је као наручилац, у 

складу са Законом о јавним 

набавкама, спровела поступак јавне 

набавке мале вредности добара – 

Набавка каменог агрегата за потребе 

насипања и одржавања локалних и 

некатегорисаних путева на територији 

општине Баточина – интерни број 

ЈНМВ 1/17, и донела Одлуку о додели 

уговора број 031-116/17-01 од 

17.03.2017. године. 

 Разлог за доношење 

решења јесте давање сагласности за 

закључење предложеног нацрта 

Уговора о набавци каменог агрегата 

за потребе насипања и одржавања 

локалних и некатегорисаних путева 

на територији општине Баточина,, 

заведен под бројем 031-119/17-01 од 

20.03.2017. године. 

 На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-253/17-01 од 20.03.2017. 

године 

                                                                                                        

                 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                    

              Здравко Младеновић 
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