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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
05.09.2013. године 

ГОДИНА 2013. 
БРОЈ 13 

 
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 (''Службени гласник 
општине Баточина'', бр. 10/08) 
Скупштина општине Баточина,  на 
седници одржаној дана 04.09.2013. 
године, донела је 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ 
САРАДЊИ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА И 
"MORETTO" Д.О.О. 

БЕОГРАД" 
 
 

 
Члан 1. 

 
          ПРИХВАТА СЕ пословно-
техничка сарадња општине Баточина (у 
даљем тексту : Општина)  и 
"MORETTO" d.o.o. Београд, ул. 
Владимира Поповића 6, (у даљем 
тексту: Инвеститор)  у циљу изградње 
фабричког постројење за потребе 
Инвеститора у индустријској зони 
"Брзан" у КО Брзан. 
 Изградња фабричког постројења 
оствариће се на следећим катастарским 
парцелама: 105/3, 105/4, 111 и 110/2 у 
максималној површини од 1.99,00 ха, 
све у КО Брзан, које су у својини 
општине Баточина 
  

Члан 2. 
  
 Општина се обавезује да у циљу 
поспешивања запошљавања 
Инвеститору  омогући продају 
катастарских парцела наведених у члану 
1. овог предуговора по цени од 285  евра 
по ару  (која је процењена од стране 
овлашћене Комисије задужене за 
процену вредности) , неопходних за 
изградњу пословног погона, све у 
складу са Законским и подзаконским 
актима који регулишу ту област, по 
најповољнијим условима. 
 

Члан 3. 
 
 Општина се даље обавезује да 
Инвеститора ослободи: 

• Трошкова издавања информације 
о локацији, 

• Општина се обавезује да ће 
сносити трошкове прибавања 
сагласности за издавање 
локацијске   дозволе од ПТТ-а, 

• Општина се обавезује да ће 
сносити трошкове прибавања 
сагласности за издавање   
локацијске   дозволе од ЈКП «7. 
јули» Баточина, 

• Општина се обавезује да ће 
сносити трошкове прибавања 
сагласности за издавање   
локацијске   дозволе од 
«Електрошумадија» Крагујевац, 

• Општина се обавезује да ће 
сносити трошкове прибавања 
сагласности за издавање   

 1



  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ XIII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА      ГОДИНА 2013. 

локацијске   дозволе од « 
Телеком » Крагујевац, 

• Свих трошкова издавања 
Локацијске дозволе,  

• 100%  трошкова   по   Уговору   о   
накнади   трошкова  за   
уређивање грађевиснког 
земљишта, 

• 100% од укупних трошкова 
издавања грађевинске дозволе, 

• Свих трошкова издавања 
употребне дозволе, 

• Општина се обавезује да ће 
ослободити Инвеститора накнаде 
за коришћење грађевинског 
земљишта у наредне две године, 
у износу од 100%, 

• Општина се обавезује да ће 
Инвеститора ослободити накнаде 
за истицање фирме у периоду од 
две године у износу од 100%, 

• Општина се обавезује да ће 
Инвеститора ослободити накнаде 
за еколошку таксу периоду од 
две године у износу од 100%, 

• Општина Баточина се обавезује 
да у случају евентуалних 
потешкоћа у решењу питања 
водоснабдевања пословног 
погона Инвеститора, да о свом 
трошку изгради артешки или 
рени  бунар који би решио то 
питање.   
 
 
Општина се обавезује да у 

случају проширења пословних погона 
инвеститора , потребну грађевинску 
документацију изда под истим условима 
из овог члана предуговора, изузев 
тачака 10. и 11. из овог члана Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
 Општина се обавезује да преко 
надлежног органа Управе за послове 
урбанизма и грађевинарства, а након 
обезбеђивања претходних сагласности и 
потпуне пројектне докуменатације од 

стране Инвеститора у року од 24 сата 
изда грађевинску дозволу. 
 Општина се обавезује да пре 
добијања потребних сагласности и 
одобрења Инвеститору омогући 
обављање припремних радова на 
земљишту ради изградње. 
 

Члан 5. 
 

 Инвеститор се обавезује да 
почетак градње индустријских погона 
започне одмах након потписивања 
предуговора а најкасније у року од 90 
дана од дана потписивања предуговора, 
стим да почетак пословања погона мора 
започети у року  од 12 месеци од 
почетка градње. 
 Инвеститор се обавезује да 
укупно у склопу својих пословних 
погона упосли 50 радника, од тога у 
току 2014. године 20 до 30% од укупно 
планираног броја запослених  и у току 
2015 године додатних 70 % од укупно 
планираног броја запослених.  
 Од тог броја запослених, 70% 
производних радника морају имати 
пребивалиште на територији Општине 
Баточина. 
 

Члан 6. 
 

       Уколико инвеститор не почне 
са извођењем грађевинских радова у 
року од 90 дана  од дана потписивања 
овог предуговора, а почетак рада погона 
продужи дуже од 12 месеци, 
грађевинско земљиште  које је Општина  
отуђила инвеститору, инвеститор је 
дужан вратити у својину Општине без 
обавезе надокнаде  трошкова 
инвеститору. 
 

 
Члан 7. 

 
 Инвеститор се обавезује да у 
сврху одговорности према друштвеној 
заједници на територији Општине 
Баточине учествује у развоју и 
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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 8. 
 
 Уговорне стране су сагласне да 
ће се Општина Баточина заузети код 
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. 
 

Члан 9. 
 

  На основу ове Одлуке овлашћује 
се председник општине Баточина, да у 
сврху реализације исте закључује 
правне послове и доноси и иницира 
правне акте из његовог делокруга 
послова.  
 

Члан 10. 
 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број : 020-550/13-01 од  
04.09.2013.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 
Бранко Ђокић 

 
 

На основу чл. 7. и чл. 36. Закона 
о превозу у друмском саобраћају 
(''Службени гласник РС'', бр.46/95, 
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), и 
члана 23. став 1. тачка 13. и члана 36. 
став 1. тачка  6. Статута општине 
Баточина (''Службени гласник општине 
Баточина'', бр.10/08), Скупштина 
општине Баточина, на седници 
одржаној 04.09.2013. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређују се 
посебни услови, организација и начин 
обављања ауто-такси превоза путника 
на територији и са територије општине 
Баточина (у даљем тексту: ауто-такси 
превоз). 
 

Члан 2. 
 

Поједини појмови у смислу ове 
Одлуке, имају следеће значење: 
 

1. ''aуто-такси превозник'' јесте 
предузетник или правно лице 
(привредно друштво и друго 
правно лице) које обавља 
делатност такси превоза, 

2. ''aуто-такси возач'' је лице које 
управља ауто-такси возилом и 
испуњава услове прописане 
законом и овом одлуком, 

3. ''aуто-такси возило'' је путнички 
аутомобил намењен за обављање 
такси превоза и испуњава услове 
одређене Законом којим се 
утврђују посебни услови за 
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возила којим се обавља друмски 
превоз и овом одлуком, 

4. ''такси исправе'' су такси дозвола 
и такси легитимација, 

5. ''такси дозвола'' је исправа коју 
издаје Одељење за имовинско 
правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено 
комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе 
општине Баточина, 

6. ''такси легитимација'' је исправа 
коју издаје Одељење за 
имовинско правне послове, 
урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и 
инспекцијске послове 
Општинске управе општине 
Баточина,  

7. ''одобрење за обављање такси 
превоза'' је решење којим се 
одобрава обављање такси 
превоза које издаје Одељење за 
имовинско правне послове, 
урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и 
инспекцијске послове 
Општинске управе општине 
Баточина, у складу са законом и 
овом одлуком. 

 
Члан 3. 

 
Ауто-такси превоз путника је 

јавни-ванлинијски превоз путника, који 
се обавља путничким аутомобилом који 
испуњава услове предвиђене Законом и 
овом Одлуком. 

Ауто-такси превоз је 
ванлинијски превоз за који путник 
утврђује релацију и плаћа цену превоза 
коју покаже таксиметар у тренутку 
завршетка превоза. 

 Ауто-такси превоз се обавља 
фабрички произведеним путничким 
аутомобилом који има највише пет 
седишта рачунајући и седиште возача и 
најмање четворо врата.  

 
 

Члан 4. 
 

Ауто-такси превоз могу 
обављати правна лица и предузетници 
чија је претежна делатност ауто такси 
превоз путника, који су регистровани у 
Агенцији за привредне регистре за 
обављање ове врсте делатности, чије је 
седиште на територији Општине 
Баточина, ако испуњавају услове у 
погледу опремљености возила и добију 
решење Општинске управе – Одељења 
надлежног за инспекцијске послове, у 
складу са Законом и овом Одлуком. 

   
Члан 5. 

 
     Општинско веће општине 

Баточина у складу са саобраћајно-
техничким условима, доноси програм 
којим дефинише оптимално 
организовање ауто-такси превоза на 
предлог Одељења за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина, којим се одређују локације 
такси стајалишта и број места на такси 
стајалиштима  на територији општине 
Баточина. 

           
     

 
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 6. 
 

Овом одлуком, поред услова 
предвиђених законом, утврђују се 
посебни услови за обављање такси 
превоза за физичко лице као 
предузетника и правно лице. 
 

а) Физичко лице 
 

1. Да је регистровано за ову врсту 
превоза, 
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2. Да поседује возачку дозволу "Б" 
категорије најмање три године 
(не укључујући пробни период); 

3. Да је власник или корисник 
возила по основу уговора о 
лизингу, које испуњава услове 
утврђене Законом и овом 
одлуком 

4. Да није под истрагаом, нити 
осуђиван за кривична дела 
против живота и тела, против 
слободе и права човека и 
грађанина, против полне 
слободе, против имовине, против 
опште сигурности људи и 
мовине, против безбедности 
јавног саобраћаја; 

5. Да му правоснажном судском 
одлуком није забрањено 
обављање такси превоза, односно 
да му правоснажном пресудом о 
прекршају није изречена 
заштитна мера обављања такси 
превоза, док трају правне 
последице осуде, односно мере; 

6. Да није под забраном управљања 
моторним возилом; 

7. Да је здравствено и потпуно 
пословно способно. 

 
 

б) Правно лице 
 

1. Да је регистровано за обављање 
такси превоза као претежне 
делатности у складу са Законом 
и овом одлуком; 

2. Да има регистровано седиште за 
обављање ауто такси делатности 
на територији општине 
Баточина; 

3. Да ауто-такси возач запослен у 
правном лицу испуњава посебне 
услове прописане за физичка 
лица, осим тачке 2.; 

4. Да поседује најмање једно 
возило у власништву или по 
основу уговора о лизингу или 
закупу 

 

в) Ауто - такси возач 
 

Ауто-такси возач је физичко 
лице које управља ауто-такси возилом и 
обавља такси превоз, као предузетник 
или као запослени код правног лица, у 
смислу закона и одредаба ове одлуке. 

 
 

г) Ауто - такси возило 
 

Путничко возило за обављање 
такси превоза, поред општих услова 
прописаних Законом, мора да испуњава 
и следеће услове: 

 
- да је фабрички произведено и има 
највише пет седишта рачунајући и 
седиште возача и најмање четворо 
врата; 
- да има уграђен таксиметар који је 
исправан, пломбиран и баждарен у 
складу са важећим Ценовником и 
постављен тако да износ који откуцава 
буде видљив за путнике; 
- да има потврду о баждарењу 
таксиметра издату од овлашћеног 
сервисера 
- да има регистарску ознаку Крагујевца, 
која садржи латинична слова "ТХ"; 
- да има светлећу кровну ознаку која 
садржи обострани натпис ‘’ТАХI’’, 
синхронизован тако да се гаси  када је 
укључен таксиметар; 
-да на видном месту има истакнут 
идентификациони картон са сликом и 
адресом такси возача; 
- да има исправна светла за 
осветљавање унутрашњости возила; 
- да има исправан уређај за загревање и 
вентилацију; 
- да је уредно, чисто, проветрено и без 
оштећења и да рекламне поруке и 
налепнице (ако их има)  не буду на 
стакленим  површинама; 
- да има оверен важећи Ценовник, као и 
да на задњим бочним стаклима има 
истакнуте цене такси превоза у складу 
са важећим Ценовником; 
- да поседује противпожарни апарат; 

 5



  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ XIII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА      ГОДИНА 2013. 

-да је возило регистровано на 
територији општине Баточина, од 
стране Полицијске станица Баточина; 
-да возило које обавља ауто-такси 
превоз путника старије од десет година, 
подлеже обавезном шестомесечном 
техничком прегледу. 
 

О испуњености услова из става 1. 
овог члана, Одељење за имовинско 
правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина, сачињава 
записник о извршеном прегледу возила, 
на основу кога издаје такси дозволу. 
 

 Члан 7. 
 

Захтев за издавање одобрења за 
обављање такси превоза, са потребним 
доказима, правно и физичко лице 
подносе Одељењу за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина. 

Захтев из става 1. овог члана, за 
физичко лице запослено у правном лицу 
или код предузетника, подноси 
послодавац. 

Одељење за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина издаје Решење којим се 
одобрава обављање такси превоза, 
уколико су испуњени услови прописани 
законом и посебни услови из члана 6. 
ове oдлуке. 
 
 
III ТАКСИ ИСПРАВЕ 

 
Члан 8. 

 
Одељење за имовинско правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 

Баточина, на основу Решења регистра 
привредних субјеката о упису правног 
лица или предузетника за обављање 
делатности такси превоза и одобрења из 
члана 7. став 3. ове одлуке, издаје такси 
исправе о којима води посебан регистар. 

 
Члан 9. 

 
Ауто-такси превознику који 

испуњава услове прописане Законом и 
посебне услове из члана 6. тачка г. за 
возило, Одељење за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина издаје такси дозволу. 

Такси дозвола се издаје на време 
од једне године, није преносива и може 
је користити само ауто-такси превозник 
коме је издата. 

Такси дозвола садржи: 
регистарску ознаку, марку и тип возила, 
број шасије, евиденциони број, назив и 
седиште ауто такси превозника, датум 
издавања и датум овере, печат и потпис 
овлашћеног лица. 

 
Члан 10. 

 
Подносилац захтева за издавање 

такси дозволе дужан је да уз писани 
захтев приложи следећу документацију: 

- Фотокопију Решења о 
регистрацији или извод из АПР; 

- Фотокопију саобраћајне 
дозволе као доказ о власништву или 
лизингу возила; 

- Записник о извршеном 
прегледу возила, у складу са чланом 
6.тачка г. став 2; 

- Доказ о извршеној уплати 
локалне комуналне таксе; 

- Фотокопију потврде о 
баждарењу таксиметра издату од 
овлашћеног сервисера; 

- Ценовник услуге такси превоза 
који ће примењивати након издавања 
такси дозволе и др. 
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Члан 11. 

 
Ауто-такси превозник може 

поднети Одељењу за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина захтев за продужење такси 
дозволе најкасније 30 дана по истеку 
њеног важења, у супротном брише се из 
регистра. 

Захтев за продужење такси 
дозволе мора да садржи документацију 
прописану чланом 10. ове одлуке, осим 
Решења о регистрацији или извода из 
АПР . 

 
Члан 12. 

 
Ауто-такси возачу, који 

испуњава услове прописане Законом и 
овом одлуком, Одељење за имовинско 
правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина издаје такси 
легитимацију. 

Предузетник и члан уже 
породице предузетника, у смислу 
одредаба Закона о предузетницима, има 
право на такси легитимацију на 
неодређено време, у складу са 
одредбама ове одлуке. 

Такси легитимација запосленог 
ауто-такси возача код предузетника или 
правног лица важи до истека уговора о 
раду закљученог са послодавцем, а 
најдуже 6 месеци од дана издавања. 

Такси легитимација садржи: име, 
презиме, адресу, јединствени матични 
број грађана, фотографију ауто-такси 
возача, назив ауто-такси превозника, 
датум издавања, заштитни број обрасца, 
редни број регистра, печат и потпис 
лица овлашћеног за издавање. 

 
 
 
 

Члан 13. 
 

Подносилац захтева за издавање 
такси легитимације дужан је да уз 
захтев приложи документацију: 

- Решење о регистрацији или 
извод из АПР; 

- Одобрење за обављање такси 
превоза; 

- Фотокопију возачке дозволе; 
- Фотокопију личне карте; 
- Две фотографије формата 25 мм 

х 35 мм; 
- Фотокопију уговора о раду са 

ауто такси превозником; 
- Пријаву на обавезно социјално 

осигурање (Образац М-А ), осим за 
члана уже породице и др. 

 
Члан 14. 

 
Ауто-такси превозник може 

поднети Одељењу за имовинско правне 
послове, урбанизам, грађевинарство, 
стамбено комуналне и инспекцијске 
послове Општинске управе општине 
Баточина захтев за продужење такси 
легитимације најкасније пре истека 
њеног важења, у супротном брише се из 
регистра. 

Захтев за продужење такси 
легитимације мора садржати 
документацију прописану чланом 13. 
алинеја 6. ове одлуке. 
 

Члан 15. 
 

У случају промене података на 
основу којих је издата такси дозвола 
или такси легитимација, ауто-такси 
превозник је дужан да у року од 15 дана 
од дана промене података обавести 
Одељење за имовинско правне послове, 
урбанизам, грађевинарство, стамбено 
комуналне и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Баточина. 

Одељење из става 1. овога члана 
извршиће промену података, уносом 
исправке података или издавањем нове 
такси дозволе или такси легитимације с 
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роком важења који је био утврђен пре 
промене података. 

 
Члан 16. 

 
Захтев за привремени престанак 

обављања ауто-такси превоза, такси 
возач подноси Одељењу за имовинско 
правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина, најкасније 
даном престанка рада, а о настављању 
са радом најкасније у року од три дана 
од настављања са радом.  
 Ауто-такси превозник дужан је 
да у смислу трајног престанка обављања 
ауто-такси превоза врати Одељењу за 
имовинско правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина у року од три 
дана такси дозволу о обављању ауто-
такси превоза. 
 
 
IV НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 

 
Члан 17. 

 
Такси превоз обавља се у 

времену од 00:00 до 24:00 сата и обавља 
га возач ауто-такси возила. 

Ауто-такси возач може примати 
путнике на ауто-такси стајалишту, на 
улици или на месту које је позивом 
радио везом или неком другом 
телекомуникационом везом одредио 
путник, под условом да је заустављање 
или паркирање ауто-такси возила 
дозвољено саобраћајним прописима. 

Услугу превоза пружа ауто-такси 
возач кога одабере путник на такси 
стајалишту. 
 

 
 
 

Члан 18. 
 

Светлећа кровна ознака на ауто-
такси возилу мора бити осветљена увек 
када је возило слободно. 

Уколико се ауто-такси возило 
користи за сопствене потребе, ауто-
такси возач је дужан је да ознаку 
"ТАХI" прекрије на одговарајући начин 
или је привремено скине. 

 
Члан 19. 

 
Ауто-такси возач је дужан да на 

почетку вожње укључи таксиметар. 
Ауто-такси возач укључује 

таксиметар на ауто-такси стајалишту 
уласком путника у возило, а ако је 
превоз уговорен позивом радиовезом 
или неком другом телекомуникационом 
везом, таксиметар се укључује након 
уласка путника у возило, на месту које 
је путник одредио. 

 
Члан 20. 

 
Ауто-такси возач је дужан да 

превоз обави најкраћим путем или 
путем који му одреди путник, ако је то 
дозвољено саобраћајним прописима. 

Ауто-такси возач је дужан да 
превоз обави без обзира на дужину 
вожње. 

О пријему других путника у току 
такси превоза до места опредељења 
одлучује путник који је започео 
коришћење такси превоза уз сагласност 
ауто-такси возача. 

Кад се одједном превози више 
путника, услуга се наплаћује само 
једанпут. 

Кад један од путника напусти 
возило и плати превоз, наставак вожње 
сматра се новом вожњом и таксиметар 
се поново укључује. 
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Члан 21. 
 

Ауто-такси возач је дужан да 
наручени превоз заврши доласком на 
одредиште које одређује путник и на 
захтев путника изда рачун за обављени 
превоз који садржи датум, релацију или 
километражу, цену превоза и који је 
потписан и оверен печатом превозника, 
у складу са законом. 

Ауто-такси возач, који због квара 
на возилу или другог оправданог 
разлога не може да заврши превоз на 
начин из става 1. овог члана, дужан је да 
путнику обезбеди други такси превоз. 
 
 

Члан 22. 
 

За време обављања такси превоза 
у ауто-такси возилу мора да се налази: 

- важећа такси дозвола и 
- истакнута важећа такси 

легитимација. 
 

Члан 23. 
 

За време обављања такси превоза 
возило мора да испуњава услове из 
члана 6. тачка г. став 1. ове одлуке. 
 

Члан 24. 
 

За време обављања такси превоза 
ауто-такси возач мора бити уредно 
одевен, да се према путницима односи 
са пажњом и не сме пушити у ауто-
такси возилу за време вожње. 

Ауто-такси возачу није 
допуштено да обавља такси превоз под 
утицајем алкохола, дроге или других 
опојних средстава. 

 
Члан 25. 

 
Ауто-такси возач је дужан да уз 

путника прими и његов пртљаг. 
Ауто-такси возач може да уз 

путника прими и његове кућне љубимце 

(мале псе, мачке и питоме мале 
животиње). 

 
 

Члан 26. 
 

Ауто-такси возач не сме да 
превози децу млађу од шест година без 
пратње одрасле особе. 

Ауто-такси возач је дужан при 
превозу деце да поштује одредбе 
прописа о безбедности саобраћаја 
којима се регулише превоз деце у 
моторном возилу. 
 

Члан 27. 
 

Такси возилом се не могу 
превозити: 

 
   - посмртни остаци, 
   - животиње, 
   - угинуле животиње, 
   - опасне материје, експлозиви, лако 
запаљиви, отровни, радио активни, 
заразни, нагризајући и други материјали 
који због својих особина могу бити 
опасне по безбедност и здравља људи 
или могу нанети другу штету. 
 

Ауто-такси возач може да одбије 
превоз: 

 
   -  ако је путник под дејством алкохола, 
дроге или других опојних средстава, 
   -  ако постоји оправдана опасност да 
би путник могао да угрози његову 
сигурност. 
 

Члан 28. 
 

Након завршетка вожње ауто-
такси возач је дужан да прегледа ауто-
такси возило, а нађене ствари пријави 
полицији. 
 

Члан 29. 
 

Ауто-такси превозник не може 
било којом својом радњом која се 
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односи на давање на коришћење кровне 
ознаке "ТАХI", на давање докумената са 
својим пословним именом, давање 
такси дозволе, давање такси возила и 
друго, да омогући другим правним или 
физичким лицима која не испуњавају 
услове прописане законом и овом 
одлуком да обављају такси превоз. 

Правно или физичко лице које не 
испуњава услове прописане законом и 
овом одлуком за обављање такси 
превоза не може користити такси ознаке 
и такси исправе и друга обележја која 
упућују на обављање такси превоза. 

 
Члан 30. 

 
Забрањено је заустављање и 

паркирање ауто-такси возила уколико 
врши ометање саобраћаја или 
коришћење јавних површина. 

 
 

V АУТО-ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 
                                                                                                                                                                   

Члан 31. 
 

Ауто-такси стајалиште је 
посебно изграђена и означена 
саобраћајна површина, одређена за 
заустављање ауто-такси возила, која 
омогућава сигуран улазак путника. 

Локацију ауто-такси стајалишта 
и број такси места на стајалишту 
утврђује Општинско веће посебном 
одлуком, на предлог Одељења за 
имовинско правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина. 

 
Члан 32. 

 
Ауто-такси стајалишта се 

обележавају хоринзонталном и 
вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

Хоризонталном сигнализацијом 
жуте боје обележава се простор за 
стајање ауто-такси возила у оквиру 

ауто-такси стајалишта и уписује се 
натпис "ТАХI". 

На почетку ауто-такси 
стајалишта поставља се вертикални 
саобраћајни знак за означавање ауто-
такси стајалишта. 

 
Члан 33. 

 
На ауто-такси стајалишту могу 

стати само ауто-такси возила у складу 
са одредбама ове одлуком. 

Ауто-такси возила стају на ауто-
такси стајалишту, према редоследу 
доласка, само у оквиру обележених 
места и на начин како је дефинисано 
хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом. 

За време стајања ауто-такси 
возила на ауто-такси стајалишту ауто-
такси возач је дужан да остане поред 
возила или у возилу. 

За коришћење ауто-такси 
стајалишта ауто-такси превозник плаћа 
локалну комуналну таксу. 

 
 
VI ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 

 
Члан 34. 

 
Економски најнижа цена такси превоза 
утврђује се за: 
         - почетак вожње; 
         - вожњу по километру ; 
         - време чекања по сату; 
         - превоз пртљага по комаду и 
         - проценат увећања од 10% за 
вожњу ноћу од 22 до 5 сати и вожњу 
недељом и   празником од 0 до 24 сата. 

Висину износа у складу са 
ставом  1. овог члана утврђује 
Општинско веће посебном одлуком. 
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Члан 35. 
 

Цену услуге такси превоза у 
складу са ценом из члана 34. ове одлуке 
утврђује ауто-такси превозник 
Ценовником, који оверава Одељење за 
имовинско правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено комуналне и 
инспекцијске послове Општинске 
управе општине Баточина. 

 
Ценовник из става 1. овог члана 

садржи: 
1.  цену почетка вожње; 
2.  цену вожње по километру; 
3.  цену чекања по сату; 
4.  цену превоза пртљага по 

комаду и 
5.  одредбу о увећању цене за 

вожњу ноћу од 22 до 5 сати и вожњу 
недељом и празником од 0 до 24 сата. 

Услуга такси превоза наплаћује 
се према овереном Ценовнику из става 
1. овога члана, у износу који покаже 
таксиметар. 

 
Члан 36. 

 
Ако је одредиште изван 

Општине Баточина, цена се одређује 
између ауто-такси возача и путника 
слободном погодбом пре почетка 
превоза. 
 
 
VII НАДЗОР 

 
 

Члан 37. 
 

Инспекцијски надзор над 
применом ове одлуке врши Одељење 
надлежно за инспекцијске послове 
преко саобраћајног инспектора и 
инспектора за локалне и некатегорисане 
путеве. 

 
 
 
 

Члан 38. 
 

Предузетник, односно правно 
лице које се бави такси превозом, дужно 
је да саобраћајном инспектору и 
инспектору за локалне и некатегорисане 
путеве омогући неометано вршење 
послова, стави на увид потребна 
документа, да у року који инспектор 
одреди достави податке и поступа по 
налогу саобраћајног инспектора и 
инспектора за локалне и некатегорисане 
путеве. 

 
Члан 39. 

 
Општински саобраћајни 

инспектор и инспектор за локалне и 
некатегорисане путеве има права и 
дужности да у вршењу инспекцијског 
надзора: 

1. врши преглед ауто-такси 
возила, да ли такси возило 
испуњава услове из члана 
6. тачка г.  ове Одлуке, 

2. контролише потребну 
документацију за 
обављање ауто-такси 
превоза (решење, такси 
дозволу и легитимацију за 
обављање такси превоза), 

3. утврди индентитет такси 
возача увидом у такси 
легитимацију возача и 
личну карту и друге 
одговарајуће исправе, 

4. контролише уговоре и 
друге исправе које се 
односе на превоз, 

5. забрани превоз и употребу 
саобраћајних средстава 
којима се врши такси 
превоз супротно 
одредбама Закона и ове 
Одлуке, одреди место 
паркирања и одузме такси 
дозволу и регистарску 
таблицу у трајању од 5 
дана, а у случају поновног 
искључивања возила 
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истог ауто-такси 
превозника у трајању 10 
дана, 

6. искључи ауто-такси 
возило из саобраћаја 
уколико обавља превоз, 
односно превози ствари и 
опасне материје чија је 
забрана утврђена чланом 
27. ове Одлуке, 

7. нареди отклањање 
утврђених недостатака и у 
случају не испуњења 
наредби поднесе пријаву 
надлежном органу. 
 

Општински саобраћајни 
инспектор и инспектор за локалне и 
некатегорисане путеве у вршењу 
инспекцијског надзора врши и друге 
послове у складу са Законом о превозу у 
друмском саобраћају и овом Одлуком. 
 

Члан 40. 
 

Уколико ауто-такси превозник из 
члана 39. става 1. тачка 5. ове Одлуке не 
скине регистарске таблице по налогу 
саобраћајног испектора, скидање ће 
извршити овлашћено треће лице, о 
његовом трошку. 
 
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 41. 

 
Новчаном казном у износу од 

50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се правно лице, новчаном 
казном у износу у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара одговорно лице у 
правном лицу и новчаном казном у 
износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара 
предузетник за следеће прекршаје: 

1.   ако не поступи у складу са 
чланом 15. став 1. ове одлуке; 

2.   ако поступи супротно 
одредбама члана 19. ове одлуке; 

3.   ако поступи супротно 
одредбама члана 20. ове одлуке; 

4.   ако поступи супротно 
одредбама члана 21. ове одлуке; 

5.   ако не поступи у складу са 
одредбама члана 22. ове одлуке; 

6.   ако не поступи у складу са 
одредбама члана 25. ове одлуке; 

7.   ако поступи супротно 
одредбама члана 29. ове одлуке; 

8.   ако не поступи у складу са 
одредбама члана 38. ове одлуке. 

 
Члан 42. 

 
Новчаном казном у износу од 

2.500,00 динара до 75.000,00 динара 
казниће се ауто-такси возач за следеће 
прекршаје: 

1. ако поступи супротно 
одредбама члана 19. ове одлуке; 

2. ако поступи супротно 
одредбама члана 20. ове одлуке;  

3.  ако не поступи у складу са 
одредбама члана 21. ове одлуке; 

5. ако не поступи у складу са 
одредбама члана 22. ове одлуке; 

6. ако поступи супротно 
одредбама члана 29. ове одлуке; 

7. ако поступи супротно 
одредбама члана 38. ове одлуке. 

 
Члан 43. 

 
Новчаном казном у износу од 

2.500,00 динара која се наплаћује на 
лицу места казниће се ауто-такси возач 
за следеће прекршаје: 

1. ако поступи супротно 
одредбама члана 18. ове одлуке; 

2.  ако поступи супротно 
одредбама члана 24. ове одлуке; 

3. ако поступи супротно 
одредбама члана 26.   ове одлуке; 

4. ако поступи супротно 
одредбама члана 30. ове одлуке; 

5.  ако не поступи у складу са 
чланом 33. ове одлуке. 
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 44. 

 
Такси исправе издате по 

одредбама Одлуке о ауто-такси превозу 
путника у општини Баточина број 020-
67/04-01 од 28.12.2004. год. и Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о ауто- 
такси превозу у општини Баточина број 
020-49/07-01 од  31.05.2007. године, 
важе до истека рока на који су издате. 

Ауто-такси превозник који 
поседује такси легитимацију издату на 
неодређено време дужан је да усклади 
такси легитимацију у складу са 
одредбама ове одлуке у року од 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 45. 

 
Општинско веће је дужно да акте 

из члана 5. и члана 34. став 2. донесе у 
року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 
Члан 46. 

 
Ауто-такси превозници су дужни 

да Општинској управи надлежној за 
послове саобраћаја доставе на оверу 
Ценовник такси превоза у року од 15 
дана од дана објављивања Одлуке 
Општинског већа из члана 35. ове 
одлуке. 

 
Члан 47. 

 
Даном ступања на снагу ове 

Одлуке престаје да важи Одлука о ауто-
такси превозу путника у општини 
Баточина број 020-67/04-01 од 
28.12.2004. год. и Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о ауто- такси превозу 
у општини Баточина број 020-49/07-01 
од  31.05.2007. године. 

 
 

Члан 48. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-555/13-01 од 04.09.2013. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Бранко Ђокић 
 

 
На основу члана 36. став 1. тачка 

6. Статута општине Баточина 
(''Службени гласник општине 
Баточина'', број 10/08) и члана 6. став 2. 
Одлуке о установљавању ''Септембарске 
награде'' општине Баточина 
(''Општински службени гласник'', бр. 
6/2001), Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној дана 04.09.2013. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОДЕЛИ ''СЕПТЕМБАРСКИХ 
НАГРАДА'' У 2013. ГОДИНИ 

 
I Поводом обележавања ''21. 
септембра'', дана општине Баточина, у 
знак признања за изузетне заслуге и 
резултате који доприносе афирмацији, 
остварењу развоја и укупног напретка 
општине Баточина, додељује се: 
 
 

ПОВЕЉА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Књижевном клубу ''Миодраг 

Петровић'' из Баточине 
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ПОВЕЉА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Кошаркашком клубу ''Слога'' из 

Баточине 
 
 

ДИПЛОМА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Г-дину Живојину Ђорђевићу из 
Брзана, спортском раднику 

 
 

ДИПЛОМА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Г-дину Ђорђу Стевановићу из 

Жировнице, студенту Ветеринарског 
факултета у Београду 

 
 

ДИПЛОМА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Г-дину Ивану Алексићу из Баточине  

и г-дину Виктору Грујићу из 
Крагујевца сувласницима предузећа 

''Полипак'' доо Баточина 
 
 
 

ДИПЛОМА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Г-дину Далибору Поповићу из 

Брзана, ученику ОШ ''Свети Сава'' 
Баточина 

 
 

ДИПЛОМА 
''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 
Г-дину Николи Милосављевићу из 
Баточине, матуранту Гимназије 

 
 
 

II Уручење ''Септембарских 
награда'' извршиће се на свечаној 

седници Скупштине општине Баточина, 
дана 21.09.2013. године. 
 
III Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а има се објавити у 
''Службеном гласнику општине 
Баточина''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број:  020-556/13-01 од 04.09.2013. год. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Бранко Ђокић 
 

 
 

На основу члана 38. став 1. тачка 
4. и члана 66. став 4.  Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007) и члана 36. став 1. 
тачка 9. Статута општине Баточина 
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 
10/08), Скупштина општине Баточина 
на седници одржаној дана 04.09.2013. 
године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

 
 

 I РАЗРЕШАВА СЕ 
Јулијана Раденковић из Баточине 
дужности в.д. директора Јавног 
комуналног предузећа „7. јули'' 
Баточина. 
 

II Дужност в.д. директора из 
става I oвог решења престаје даном 
ступања на рад новог директора Јавног 
комуналног предузећа „7. јули'' 
Баточина. 
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III Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 
Баточина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог 
Решења садржан је у члану 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, 129/07), и члану 36. 
став 1. тачка 9. Статута општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 10/08), којим је 
прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава Управни и 
Надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, 
органзација и служби чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове Статуте у 
складу са Законом. 

Одредбом члана 66. став 4.  
Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/12), предвиђено је 
да се Конкурси за директоре у свим 
јавним предузећима распишу најкасније 
до 30.06.2013. године. 

Поступајући у сакладу са 
претходно наведеним Законом 
Скупштина општине Баточина је у 
предвиђеном року донела и објавила 
Конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''7. јули'' 
Баточина, па је имајући то у виду нужно 
и разрешење в.д. директора из 
диспозитива овог решења. 

 
Решење доставити: 

- Разрешеном директору, 
- ЈКП „7. Јули'' Баточина, 
- архиви. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-557/13-01 од 04.09.2013. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Бранко Ђокић 

 На основу члана 32. тачкa 9. 
Закона о локалној самоуправи 
(,,Сл.гласник Републике Србије“ број 
129/07), члана 21. став 2. и члана 31. 
став 3.  Закона о јавним предузећима 
(,,Сл.гласник РС“ број 119/12), члана 36. 
тачка 9. Статута општине Баточина 
(,,Сл.лист општине Баточина“ број 
10/08), Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној дана 04.09.2013. 
године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ,,7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

  

           I ИМЕНУЈЕ СЕ Никола 
Дукић, дипл. машински инжењер из 
Баточине, за директора Јавног 
комуналног предузећа ''7. Јули'' 
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. 

IV Решење објавити у 
,,Службеном гласнику Републике 
Србије“, ,,Службеном гласнику 
општине Баточина“ и на интернет 
страници Општине Баточина. 

О б р а з л о ж е њ е 

  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 
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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 конкурса 
за именовање директора (''Сл. гласник 
општине Баточина, бр. 7/13), започето је 
спровођењe јавног конкурса за 
именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина. 
  Решењем Скупштине општине 
Баточина број 112-24/13-01 од 
12.06.2013.године, образована је 
Комисија за именовање директора са 
задатком да спроведе изборни поступак 
за именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина, у складу са одредбама Закона 
о јавним предузећима.  
  Оглас Скупштине општине 
Баточина, о јавном конкурсу за 
именовање директора, број 020-379/13-
01 од 12.06.2013. године, објављен је 
дана 21.06.2013. године, у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, број 
54/2013, 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 40. Статута ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина, утврђено је да за директора 
може бити именовано лице које поред 
општих испуњава 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;  

Такође је наведено да се уз 
пријаву на конкурс са биографијом 
прилаже 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; 

Комисија за именовање 
директора је по истеку рока за 
подношење пријава, утврдила да су на 
Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина, благовремено поднете две 
пријаве. 

Увидом у поднету 
документацију, Комисија је 
констатовала да су оба кандидата 
доставила сву документацију назначену 
у Огласу о јавном конкурсу за 
именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина, за период од четири године. 

Полазећи од обавезе оцењивања 
и рангирања кандидата утврђене у 
члану 30. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је донела Одлуку о поступку и 
мерилима за именовање директора ЈКП 
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''7. Јули'' Баточина (''Сл. гласник 
општине Баточина 11/13), те је међу 
кандидатима са списка кандидата који 
испуњавају услове за именовање, 
спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености 
кандидата на основу увида у поднету 
документацију и писаном провером 
стручне способности, знања и вештина 
кандидата. 

Максималан број бодова који je 
кандидат мoгао остварити оценом 
приложене документације износи 40 
бодова. 

Максималан број бодова који је 
кандидат могао освојити писаном 
провером стучне способности, знања и 
вештина износи 60 бодова. 

На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 30. став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 29.07.2013. године, 
утврдила резултат за сваког кандидата и 
то: 

1. Никола Дукић, дипл. 
машински инжењер из Баточине са 
укупним бројем поена 89, од чега је 29 
остварено оценом приложене 
документације, а 60 поена писаном 
провером стручне способности, знања и 
вештина, 

2. Зоран Ивковић, дипл. 
грађевински инжењер за хидротехнику 
из Велике Плане, са укупним бројем 
поена 75,7, од чега је 25,7 остварено 
оценом приложене документације, а 50 
поена писаном провером стручне 
способности, знања и вештина. 

Кандидате који су, у складу са 
задатим параметрима утврђеним јавним 
конкурсом испунили прописане услове 
за именовање директора ЈКП ''7. јули'' 
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 предлога акта о именовању 
директора ЈКП ''7. Јули'' Баточина. 

На основу достављене Ранг листе 
за именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 
Баточина и записника о спроведеном 
изборном поступку, Општинска управа 
општине Баточина, сачинила је предлог 
акта о именовању директора ЈКП ''7 
јули'' Баточина и доставила га  
Скупштини општине Баточина. 

Утврђен је предлог да се за 
директора ЈКП ''7. Јули'' Баточина, на 
период од четири године именује 
Никола Дукић, дипл. машински 
инжењер из Баточине, као најбоље 
рангирани кандидат. 

На основу свега напред 
наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 
         
 Доставити: 

- Николи Дукићу из Баточине,  

- Зорану Ивковићу из Велике 
Плане, 

- JKП ''7. јули'' Баточина, 

- архиви 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-558/13-01 од 04.09.2013. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/07), члана 55. 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 
72/2009, 52/2011) и члана 36. став 1. 
тачка 9. Статута општине Баточина 
(''Службени гласник општине 
Баточина'', бр. 10/08), Скупштина 
општине Баточина, на седници 
одржаној дана 04.09.2013. године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ  
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА 

ТЕСЛА'' БАТОЧИНА 
 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ Горан 

Максовић из Доброводице, дужности 
члана Школског одбора Средње школе 
''Никола Тесла'' Баточина, из реда 
представника локалне самоуправе. 
 
           II  Решење ступа на снагу даном 
доношења и има се објавити у '' 
Службеном гласнику општине 
Баточина''. 
 

III  Решење доставити: 
именованом, Средњој школи ''Никола 
Тесла'' Баточина и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члану 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Баточина (''Службени гласник 
општине Баточина'', бр. 10/08), којима је 
прописано да чланове Управног одбора 
именује и разрешава оснивач, као и 
члану  54.  Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09 52/2011 и 55/2013) којим 
је прописано да чланове органа 
управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања. 
 Дана 22.07.2013. године, Горан 
Максовић из Доброводице, поднео је 
оставку на место члана Школског 
одбора Средње школе ''Никола Тесла'' 
Баточина, из реда представника локалне 
самоуправе. 
 На основу свега напред 
наведеног, донето је решење као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-559/13-01 од 04.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Бранко Ђокић 
 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/07), члана 54.  
Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 
72/09) и члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута општине Баточина (''Службени 
гласник општине Баточина'', бр. 10/08), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 04.09.2013. 
године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА''  

БАТОЧИНА 
 
 
            I ИМЕНУЈE СЕ Јулијана 
Раденковић из Баточине, за члана 
Школског одбора Средње школе 
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''Никола Тесла'' Баточина, из реда 
представника локалне самоуправе. 

 
            II  Решење ступа на снагу даном 
доношења и има се објавити у '' 
Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 
III  Решење доставити: 

именованој, Средњој школи ''Никола 
Тесла'' Баточина и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члану 36. став 1. тачка 9. Статута 
општине Баточина (''Службени гласник 
општине Баточина'', бр. 10/08), којима је 
прописано да чланове Управног одбора 
именује и разрешава оснивач, као и 
члану  54.  Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник 
РС'', број 72/09 52/2011 и 55/2013) којим 
је прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 
разрешава скупштина једиице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања. 
 Дана 22.07.2013. године, Горан 
Максовић из Доброводице, поднео је 
оставку на место члана Школског 
одбора Средње школе ''Никола Тесла'' 
Баточина, из реда локалне самоуправе, 
те се уместо разрешеног Горана 
Максовића из Доброводице, за члана 
Школског одбора именује Јулијана 
Раденковић из Баточине, из реда 
представника локалне самоуправе. 
 На основу свега напред 
наведеног, донето је решење као у 
диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-560/13-01 од 04.09.2013. год. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Бранко Ђокић 
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