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На основу члана 63. ст. 1, тачка
3. и 8. Статута општине Баточина (''Сл.
гласник општине Баточина'' 10/08),
члана 46. Одлуке о организацији
општинске управе
(''Сл. гласник
општине Баточина'' бр. 14/08, 1/09,
06/09), а у вези члана 25. Закона о
пољопривредном
земљишту
("Сл.
гласник РС" бр. 62/2006, 65/2008 -др.
закон и 41/2009) и члана 96. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС" бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- Одлука УС и 50/2013 - Одлука УС)
председник општине Баточина доноси
следећу:
О Д Л У КУ
о формирању комисије за процену
вредности обрадивог пољопривредног
земљишта ради промене намене у
непољопривредне сврхе као и
процену вредности грађевинског
земљишта ради изградње

намене обрадивог пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе као
и захтева, одлуке или другог правног
акта који донесе неки од органа
Општине а има за циљ закуп, отуђење,
куповину
или
промену
намене
обрадивог пољопривредног земљишта.
Члан 3.
За чланове комисије именују се
стални судски вештаци:
а) Милош Комарек, дипл. инж.
архитектуре из Јагодине, са лиценцом
број 200 116 109, за председника
Комисије,
б) Гордана Радојевић, дипл. инж.
грађевине из Крагујевца, са лиценцом
бр. 411 400 404 и 317 ф 271 07, за члана
в)
Првослав
Радосављевић,
инжењер пољопривреде из Лапова ул.
Његошева бр. 20/4, проглашен за
судског
вештака
решењем
Министарства правде бр. 740-0504589/2010-03 од 06.07.2011. године, за
члана.

Члан 1.
Члан 4.
Овом Одлуком образује се
Комисију за циљ процену тржишне
вредности обрадивог пољопривредног
земљишта ради промене намене у
непољопривредне сврхе као и процену
вредности грађевинског земљишта ради
изградње(у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.

Комисија ће у свом раду
користити податке које поседује
Општинска управа, РГЗ СКН Баточина
и Пореска управа, а свака процена ће се
вршити према правилима струке,
објективно и непристрасно.
Свака процена биће констатована
писменим записником у коме ће бити
процењена вредност непокретности.

Комисија ће бити дужна да
поступи по сваком захтеву за промену
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Члан 5.

Члановима Комисије који су
именовани од стране Скупштине
општине Баточина одређује се накнада
за рад по сваком захтеву у висини 10%
просечне нето зараде у Републици
Србији према последњем објављеном
податку
Републичког
завода
за
статистику.
Исплата путних трошкова се
врши на основу приложене карте за
превоз која се доставља Одељењу за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије Општинске управе
општине Баточина, односно ако се
користи сопствени превоз доставља се
изјава о пређеној километражи и
регистрационе таблице возила.
Средства за накнаде за рад
чланова Комисије биће обезбеђена у
буџету општине Баточина.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
ОПШТИНА БАТОЧИНА
Број: 020-518/13-01 од
21.08.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радиша Милошевић

На основу члана 44. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07), члана 63. тачка 8. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/08), и члана
28. Одлуке о Месним заједницама
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 6/09), Председник
општине Баточина, доноси

ГОДИНА 2013.

РЕШЕЊЕ
о распуштању Савета Месне
заједнице Милатовац
I РАСПУШТА СЕ Савет Месне
заједнице Милатовац из разлога
нефункционисања
Савета
Месне
заједнице.
II
Председник
општине
Баточина, до конституисања Савета
Месне заједнице Милатовац, именоваће
привремени орган Савета Месне
заједнице од 5 (пет) чланова.
III Решење ступа на снагу даном
доношења, и
има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење
Решења о распуштању Савета Месне
заједнице Милатовац садржан је у члану
28. Одлуке о Месним заједницама
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 6/09) којим је прописано
да
Председник
општине
може
распустити Савет Месне заједнице ако
се стекне један од следећих услова:
нефункционисање
Савета
Месне
заједнице, неподношење извештаја о
раду и финансијском пословању Месне
заједнице збору грађана најмање једном
годишње, недоношење Статута Месне
заједнице у складу са овом Одлуком у
року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке и други оправдани
разлози. Истим чланом је прописано да
Председник општине до конституисања
Савета Месне заједнице именује
привремени орган савета од 5 чланова,
од којих 1/3 привременог органа чине
одборници Скупштине општине.
Разлог за доношење овог решења
јесте нефункционисање Савета Месне
заједнице Милатовац.
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На
основу
свега
наведеног,
одлучено
је
диспозитиву решења.
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напред
као
у

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-522/13-01 од 22.08.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радиша Милошевић
На основу члана 44. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), члана 63. тачка
8.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08), и члана 28.
Одлуке
о
Месним
заједницама
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 6/09), а у складу са
Решењем о распуштању Савета Месне
заједнице Милатовац, број 020-522/1301 од 22.08.2013. године, председник
општине Баточина, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању привременог органа
Савета Месне заједнице Милатовац
I ИМЕНУЈЕ СЕ привремени
орган
Савета
Месне
заједнице
Милатовац, за обављање послова из
изворног делокруга Месне заједнице,
који се састоји од следећих чланова:
1. Зоран Пешић из Милатовца,
одборник
2. Горан
Цветковић
из
Милатовца, одборник
3. Југослав
Јовановић
из
Милатовца
4. Раде
Стевановић
из
Милатовца
5. Милош
Кањевац
из
Милатовца

II Привремени орган Савета
Месне
заједнице
Милатовац
ће
обављати
послове
из
изворног
делокруга
Месне
заједнице,
до
конституисања Савета Месне заједнице
Милатовац.
III Решење ступа на снагу даном
доношења, и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
IV
Решење
именованима и архиви.

доставити

Образложење
Правни основ за доношење
Решења о именовању привременог
органа
Савета
Месне
заједнице
Милатовац садржан је у члану 28.
Одлуке
о
Месним
заједницама
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 6/09) којим је прописано
да
Председник
општине
до
конституисања Савета Месне заједнице
именује привремени орган савета од 5
чланова, од којих 1/3 привременог
органа чине одборници Скупштине
општине.
Разлог за доношење Решења о
именовању привременог органа Савета
Месне
заједнице
Милатовац
је
распуштање Савета Месне заједнице
Милатовац због
нефункционисања
Савета Месне заједнице.
На основу свега напред
наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-523/13-01 од 22.08.2013.
године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радиша Милошевић
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