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На основу члана 20. став 1.
тачка 39. и члана 46. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник
РС" број 129/07) и члана 23. ст. 1,
тачка 39. и члана 71. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр. 10/08, 5/5) и
члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 8/12), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржанoj дана 18.06.2015. године,
усвојило је
OДЛУКУ
о усвајању иницијативе за
прикључивање Општине Баточина
оснивању регионалног предузећа
као суоснивача ЈП ''Дирекција за
урбанизам-Крагујевац''
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Иницијатива
Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за
урбанизам-Крагујевац''
за
прикључивање Општине Баточина
оснивању регионалног предузећа као
суоснивача
ЈП
''Дирекција
за
урбанизам-Крагујевац''.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење ове
одлуке садржан је у члану 43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточин'', број 8/12)
којим је утврђено да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта.
Надзорни одбор ЈП ''Дирекција
за
урбанизам-Крагујевац''
дана
20.06.2014.
године
донео
је
Иницијативу за укључивање јединица
локалних самоуправа са простора
централне Србије као суоснивача ЈП
''Дирекција за урбанизам-Крагујевац'',
број 1951/3. У образложењу донете
Иницијативе, као разлог покретања
исте наводи се чињеница да је
поменуто
Јавно
предузеће
у
претходном периоду израдило низ
значајних планских докумената за
друге правне субјекте, а како би се
тим субјектима омогућило да у
континуитету, под најповољнијим
условима, користе капацитете ЈП
''Дирекција за урбанизам –Крагујевац''
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приликом израде просторно-планске и
урбанистичке документације. Решење
се нашло у стварању услова да се
јединицама локалних самоуправа са
простора централне Србије омогући
да постану суоснивачи поменутог ЈП,
и да на тај начин буду у могућности
да истом као искључиво право повере
обављање послова израде просторнопланске
и
урбанистичке
документације.
Општине
које
би
се
прикључиле оснивању наведеног
предузећа не би имале обавезу
процедура
јавних
набавки
за
делатност предузећа већ би имале
могућност директног поверавања
послова свом јавном предузећу,
односно ЈП ''Дирекција за урбанизамКрагујевац''.
На основу свега напред
наведеног, а имајући у виду значај
Иницијативе, одлучено је као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-637/15-01 од 18.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић

ГОДИНА 2015.

На основу члана 46. став 1.
Закона о локалној самоуправи
(Службени
Гласник
Репбублике
Србије број 129/07 и 83/14-др. Закон),
члана 71. Статута општине Баточина
("Сл. гласник општине Баточина" бр.
10/08), члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
("Сл.гласник општине Баточина" бр.
8/12),
Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
18.06.2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ
СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ
ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Члан 1.
У Правилнику о коришћењу
службених мобилних телефона у
органима
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 4/2015) у члану 11.
став 1. после речи: ''ограничена'',
додају се речи: ''по корисничком
броју''.
Став 2. мења се и гласи:
''Изузетно, корисницима из
става 1. овог члана може се признати
прекорачење наведених лимита из
оправданих
разлога,
као
и
прекорачењe лимита због обављених
службених међународних разговора и
службених разговора у ромингу.''
У ставу 3. речи ''цени'',
замењују се речима: ''процењује''.
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Члан 2.

У осталом делу Правилник
остаје непромењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-639/15-01 од 18.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић

На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 43. став 1.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине Баточина бр. 8/12) и тачке 3.
Решења о именовању комисије број
020-524/15-01 од 22.05.2015. године,
Oпштинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 18.06.2015.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
НАДОКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ

ГОДИНА 2015.
Члан 1.

Утврђује се висина накнаде за
рад чланова Комисије чији је задатак
да у складу са члановима 2. и 3.
Одлуке о трећој измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним
таксама
бр.
020-960/14-01
од
30.12.2014. године, утврди тачан број
електричних
нисконапонских,
телефонских стубова за пренос
каблoва, стубова далековода и трафостаница, у износу од 3.000,00 динара,
нето, са припадајућим порезима и
доприносима, по члану комисије,
дневно, до завршетка посла.
Члан 2.
Чланови комисије одређени су
Решењем о именовању комисије бр.
020-524/15-01 од 22.05.2015. године,
које је донео начелник Општинске
управе општине Баточина.
Исплата наканаде за рад
чланова комисије вршиће се из
средстава буџета Општине.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-636/15-01 од 18.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
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На основу члана 20. став 1.
тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

ГОДИНА 2015.

На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36.став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ

О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај Дома
здравља
Баточина за 2014. годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај Дома здравља Баточина за
2014. годину, број 14-173-4/15-01 од
25.03.2015. године, наш заводни број
020-529/15-01 од 22.05.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III Одлуку доставити: Дому
здравља Баточина, оснивачу и архиви.

о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
''Шумадија'' Баточинa за 2014.
годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
''Шумадија'' Баточинa за 2014. годину,
број 551-00-166/3-15 од 03.06.2015.
године, наш заводни број 020-577/1501 од 03.06.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III Одлуку доставити: Центру
за
социјални
рад
''Шумадија''
Баточина, оснивачу и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-642/15-01 од 19.06.2015.
год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-643/15-01 од 19.06.2015.
године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
Бранко Ђокић
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ГОДИНА 2015.

На основу члана 20. став 1.
тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36.став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

На основу члана 20. став 1.
тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

О Д Л У К У

О Д Л У К У

о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Предшколске установе
''Полетарац'' Баточина за 2014.
годину

о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Основне школе ''Свети Сава''
Баточина за 2014. годину

I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај
Предшколске
установе
''Полетарац'' Баточина за 2014. годину
број 541/2015 од 01.06.2015. године,
наш заводни број 020-562/15-01 од
01.06.2015. године.

I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај
Основне школе ''Свети
Сава'' Баточина за 2014. годину, број
540 од 01.06.2015. године, наш
заводни број 020-557/15-01 од
01.06.2015. године.

II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

III
Одлуку
доставити:
Предшколској установи ''Полетарац''
Баточина, оснивачу и архиви.

III
Одлуку
доставити:
Основној школи ''Свети Сава''
Баточина, оснивачу и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-644/15-01 од 19.06.2015.
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-645/15-01 од 19.06.2015.
год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Ђокић

Бранко Ђокић
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На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

ГОДИНА 2015.

На основу члана 20. став 1.
тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

О Д Л У К У
О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Средње школе ''Никола Тесла''
Баточина за 2014. годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај
Средње школе ''Никола
Тесла'' Баточина за 2014. годину, број
248 од 20.05.2015.године, наш
заводни број 020-520/15-01 од
20.05.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III Одлуку доставити: Средњој
школи ''Никола Тесла'' Баточина,
оснивачу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-646/15-01 од 19.06.2015.
године

о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Народне библиотеке ''Вук
Караџић'' Баточина за 2014. годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај Народне библиотеке ''Вук
Караџић'' Баточинa за 2014. годину,
број 35/2015 од 29.05.2015. године,
наш заводни број 020-552/15-01 од
29.05.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Одлуку
доставити:
Народној библиотеци ''Вук Караџић''
Баточина, оснивачу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-647/15-01 од 19.06.2015.
год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Ђокић

Бранко Ђокић
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На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36.став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници
одржаној
дана
19.06.2015.године, донела је

ГОДИНА 2015.

животне средине и
делатности
општине
оснивачу и архиви.

комуналне
Баточина,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-648/15-01 од 19.06.2015.
год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Фонда за уређење грађевинског
земљишта, пољопривредног
земљишта, водопривреду,
шумарство, заштиту животне
средине и комуналне делатности
општине Баточина за 2014. Годину

I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај
Фонда
за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду, шумарство, заштиту
животне средине и комуналне
делатности општине Баточина за
2014. годину, број 025-171/15-05 од
01.06.2015. године, наш заводни број
020-565/15-01 од 01.06.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III Одлуку доставити: Фонду
за уређење грађевинског земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду, шумарство, заштиту

На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије '', бр.129/07), члана 33. и члана
36.став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Фонда за локалне и некатегорисане
путеве општине Баточина за 2014.
годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај Фонда за локалне и
некатегорисане
путеве
општине
Баточина за 2014. годину, број 025172/15-05 од 01.06.2015. године, наш
заводни број 020-566/15-01 од
01.06.2015. године.
II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
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гласнику
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општине

наш заводни број 020-545/15-01 од
27.05.2015. године.

III Одлуку доставити: Фонду
за локалне и некатегорисане путеве
општине Баточина, оснивачу и
архиви.

II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-649/15-01 од 19.06.2015.
године

III Одлуку доставити: КТЦ
''Доситеј
Обрадовић''
Баточина,
оснивачу и архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 20. став 1.
тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије'', бр. 129/07), члана 33. и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', бр.10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници
одржаној
дана
19.06.2015.године, донела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Културно-туристичког центра
''Доситеј Обрадовић'' Баточина за
2014. годину
I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду
и финансијски
извештај
Културно-туристичког
центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина
за 2014. годину од 27.05.2015. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-650/15-01 од 19.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 20. и члана 32.
став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије '', бр.129/07), члана
33. и члана 36. став 1. тачка 8. Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр.10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на Извештај о
раду и финансијски извештај
Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина за 2014.
годину
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I ДАЈЕ СЕ сагласност на
Извештај о раду и финансијски
извештај Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина за 2014. годину,
наш заводни број 020-554/15-01 од
01.06.2015. године.

I
РАЗРЕШАВА СЕ Славољуб
Митровић, дипломирани инжењер
пољопривреде за ратарство из
Бадњевца,
функције
вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина.

II
Одлука ступа на снагу
даном доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

II
Ово решење објавиће се у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење

III Одлуку доставити: ЈП
''Лепеница
Баточина''
Баточина,
оснивачу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-651/15-01 од 19.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени
гласник
Републике
Србије'',
број
129/07,
83/2014др.закон), члана 38. тачка 4. Закона о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник Републике Србије'', број
119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон) и члана 36. став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина
број
10/08,
5/15),
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина

Правни основ за доношење
Решења о разрешењу вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина,
садржан је у одредбама члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 129/07) и
члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/08, 5/15) којима је утврђено да
Скупштина општине именује и
разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Чланом 38. тачка 4. Закона о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник Републике Србије'', број
119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон) утврђено је да
оснивач може разрешити директора
предузећа и пре истека периода на
који је именован и у другим
случајевима прописаним законом.
Славољуб
Митровић,
дипломирани инжењер пољопривреде
за ратарство из Бадњевца, разрешава
се функције вршиоца дужности
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директора
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина, због
именовања на функцију директора
Јавног предузећа''Лепеница Баточина''
Баточина.
На основу наведеног одлучено
је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број : 020-652/15-01 од 19.06.2015.
године

ГОДИНА 2015.

инжењер пољопривреде за ратарство
из Бадњевца, за директора Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина, на период од четири
године.
II
Именовани је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од
дана објављивања овог Решења у
,,Службеном гласнику Републике
Србије“.
III

Oво Решење је коначно.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 32. тачкa 9.
Закона о локалној самоуправи
(,,Сл.гласник Републике Србије“ , број
129/07, 83/14-др.закон), члана 21. став
2. и члана 31. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14др.закон) члана 36. тачка 9. Статута
општине Баточина (,,Сл.лист општине
Баточина“
број
10/08,
5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
,,ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА''
БАТОЧИНА

I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Славољуб Митровић, дипломирани

IV
Диспозитив
овог
Решења објавити у ,,Службеном
гласнику Републике Србије“, а
Решење са образложењем објавити у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“ и на интернет страници
Општине Баточина.
Образложење
Правни основ за доношење
овог решења садржан је у члану 21.
Закона о јавним предузећима, којим је
прописано да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган
одређен
статутом
локалне
самоуправе, на период од четири
године, а на основу спроведеног
јавног конкурса. Чланом 31. Закона о
јавним предузећима, између осталог
прописано је да орган надлежан за
именовање,
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,
као и да је решење о именовању
директора коначно.
Одлуком Скупштине општине
Баточина, о спровођењу јавног
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конкурса за именовање директора
(''Сл. гласник општине Баточина, бр.
6/2015), започето је спровођењe јавног
конкурса за именовање директора
Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина'' Баточина.
Решењем Скупштине општине
Баточина број 020-286/15-01 од
04.03.2015.године,
образована
је
Комисија за именовања директора
Јавних предузећа чији је оснивач
општина Баточина и именовању
председника и чланова комисије, у
складу са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Оглас Скупштине општине
Баточина о јавном конкурсу за
именовање директора, број 020499/15-01 од 15.05.2015. године,
објављен је дана 20.05.2015. године, у
„Службеном гласнику Републике
Србије“, број 44/15, у дневним
новинама "Данас", као и на интернет
страници општине Баточина, са
напоменом када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Јавним конкурсом у складу са
чланом 39. Статута Јавног предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина,
утврђено је да за директора може бити
именовано лице које поред општих
испуњава и следеће посебне услове:
да има високо образовање стечено на
Основним студијама у трајању од
најмање 4 године, да има 2 године
радног искуства на руководећим
пословима, да има радно искуство у
комуналним делатностима најмање 2
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

ГОДИНА 2015.

дужности, да лицу није изречена мера
безбедности
забране,
обављања
делатности која је претежна делатност
јавног комуналног предузећа,
Такође је наведено да се уз
пријаву на конкурс са биографијом
подноси: 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 предузећа;
Комисија
за
именовање
директора је по истеку рока за
подношење пријава, утврдила да је на
Јавни конкурс за избор кандидата за
именовање директора ЈП ''Лепеница
Баточина'' Баточина, благовремено
поднета 1 пријава.
Увидом
у
поднету
документацију,
Комисија
је
констатовала да је кандидат доставио
сву документацију назначену у
Огласу о јавном конкурсу за
именовање директора ЈП ''Лепеница
Баточина'' Баточина, за период од
четири године.
Полазећи
од
обавезе
оцењивања и рангирања кандидата
утврђене у члану 30. Закона о јавним
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предузећима, Комисија је донела
Одлуку о поступку и мерилима за
именовање
директора
јавних
предузећа чији је оснивач општина
Баточина бр. 020-603/15-01 од
10.06.2015. године, те је спровела
изборни
поступак
оцењивањем
стручне оспособљености кандидата на
основу
увида
у
поднету
документацију кандидата који је
испунио услове за учешће у изборном
поступку и писаном провером
стручне способности, знања и
вештина кандидата.
На
основу
спроведеног
изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним
предузећима и чланом 4-6. Одлуке о
поступку и мерилима за именовање
директора јавних предузећа чији је
оснивач општина баточина, Комисија
је на седници од 11.06.2015. године,
утврдила резултат за кандидата и то:
1.
Славољуб
Митровић,
дипломирани инжењер пољопривреде
за ратарство из Бадњевца са укупним
бројем бодова 84 (од максималних
100), од чега је 28 остварено оценом
приложене документације, а 56
бодова писаном провером стручне
способности, знања и вештина,
Кандидата који је, у складу са
задатим
параметрима
утврђеним
јавним конкурсом испунио прописане
услове за именовање директора
Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина'' Баточина, Комисија за
именовање је на основу члана 31. став
1. Закона о јавним предузећима
уврстила на Ранг листу кандидата са
бројчано исказаним резултатима, која
је
заједно
са
Записником
о
спроведеном изборном поступку
достављена
Општинској
управи
општине Баточина, ради припреме
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предлога акта о именовању директора
ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина.
На основу достављене Ранг
листе за именовање директора Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина и Записника о спроведеном
изборном
поступку,
Општинска
управа општине Баточина, сачинила
је предлог акта о именовању
директора
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина и
доставила га Скупштини општине
Баточина.
Утврђен је предлог да се за
директора
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина, на
период од четири године именује
Славољуб Митровић дипл. инжењер
пољопривреде за ратарство из
Бадњевца.
На основу свега напред
наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Доставити:
- Славољубу Митровићу из
Бадњевца,
-

ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина,

-

архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-653/15-01 од 19.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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На основу члана 14. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 7/09,
3/10 и 7/11) и члана 36. став 1. тачка
33.
Статута општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 19.06.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије која
расписује и спроводи јавни оглас за
отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини и отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта у
јавној својини по цени мањој од
тржишне цене односно закупнине
или без накнаде, на територији
општине Баточина
I ОБРАЗУЈЕ се Комисија која
расписује и спроводи јавни оглас за
отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини и отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној
својини, по цени, односно закупнини
која је мања од тржишне цене,
односно закупнине или отуђење
односно давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини без
накнаде, на територији општине
Баточина (у даљем тексту: Комисија),
на мандатни период од четири године,
у следећем саставу:
1. Драгиша
Ђуричковић,
председник
2. Марија Миличић, заменик
председника
3. Милица Митровић, секретар
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4. Јасмина Ђорђевић, заменик
секретара
5. Дарко Игњатовић, члан
6. Мирољуб Вучковић, заменик
члана
7. Оливера Јашовић, члан
8. Бранко Бањанац, заменик
члана
9. Срђан Биорац, члан
10. Ненад Димић, заменик члана
II Комисија спроводи поступак
јавног надметања или прикупљања
понуда или непосредне погодбе, у
складу са прописима који регулишу
ову материју.
III Након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања
понуда или непосредне погодбе,
Комисија је дужна да донесе
Закључак који доставља Председнику
општине Баточина или Фонду за
уређење грађевинског земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду, шумарство, заштиту
животне средине и комуналну
делатност општине Баточина.
IV Ступањем на снагу овог
решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије која расписује и
спроводи јавни оглас за отуђење или
давање
у
закуп
грађевинског
земљишта у јавној својини и отуђење
или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини по цени
мањој од тржишне цене односно
закупнине или без накнаде, на
територији
општине
Баточина
('''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 3/10).
V Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
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општине
У Решењу о образовању
Савета за урбанизам, саобраћај,
комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 9/12,
14/12) у ставу 1:
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-654/15-01 од 19.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 36. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'' бр. 129/07), члана 52.
Статута општине Баточина (''Сл.
гласник општина Баточина'' бр. 10/08,
5/15), члана 47 - 52., члана 59. тачка 3.
и члана 62. Пословника о раду
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'' број 7/12), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 19.06.2015. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О II ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

-

Уместо Срђана Биорца из
Баточине, именује се
Небојша Радосављевић из
Брзана за председника,

II
У осталом делу Решење
о образовању Савета за урбанизам,
саобраћај,
комунално-стамбене
делатности и заштиту животне
средине
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 9/12, 14/12)
остаје непромењено.
III
Ово Решење ступа на
снагу даном доношења и има се
објавити у ''Службеном гласнику
општине Баточина''.
IV
Решење доставити:
именованима и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-655/15-01 од 19.06.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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