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ГОДИНУ
У
складу
са
Законом
о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015),
Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Баточина,
расписује
јавни
позив
свим
физичким и правним лицима, којим
обавештава:
- власнике система за наводњавање,
одводњавање,
рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника и вишегодишњих засада

(воћњака и винограда који су у роду)
на пољопривредном земљишту у
државној својини и који су уписани у
Регистар
пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном
статусу најмање три године (у даљем
тексту: инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су
и власници, односно закупци објеката
за гајење тих животиња на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се право пречег закупа остварује, који
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе
се у активном статуту најмање једну
годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију
ради доказивања права пречег закупа
на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији
општине Баточина за 2017. годину, до
дана 31. октобра 2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О
ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА
I
Потребна
документација
за
остваривање права пречег закупа по
основу
власништва
над
инфраструктуром je :
1. Захтев за признавање права пречег
закупа по основу власништва над
инфраструктуром потписан од стране
физичког лица, односно одговорног
1
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лица у правном лицу (доставља
подносилац захтева);
2.
Доказ
о
власништву
над
инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о
непокретности за инфраструктуру
која је укњижена у јавној евиденцији
о непокретности (прибавља јединица
локалне самоуправе) и/или
б) Пописна листа и књиговодствена
документација потписана и оверена у
складу Законом о рачуноводству за
правно лице, за инфраструктуру која
није укњижена у јавној евиденцији о
непокретности
(доставља
подносилац захтева) и/или
в)
Сагласност/одобрење
Министарства надлежног за послове
пољопривреде
на
инвестициона
улагања за инфраструктуру која је
подигнута након јула 2006. године,
односно
купопродајни
уговор
физичког лица (подносиоца захтева)
са правним лицем које је подигло
инфраструктуру у складу са тада
важећим
прописима
(доставља
подносилац захтева).
3.
Записник
Републичке
пољопривредне
инспекције
(доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су
заинтересована
за
остваривање
права пречег закупа по основу
инфраструктуре дужна су да
благовремено, а најкасније до 1.
септембра
2016.године,
поднесу
Захтев
за
излазак
Републичке
пољопривредне
инспекције
ради
утврђивања фактичког стања на
терену. Записник је саставни део
документације која се доставља до
31. октобра 2016. године и обавезно
садржи
тачно
наведене
све
катастарске парцеле, или делове
парцела, на којима је утврђена
функционалност
система
за
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наводњавање, одводњавање, рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника, као и рода воћњака и
винограда.);
4. Доказ да је подносилац захтева
носилац или члан Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
у
активном статусу најмање три године
(прибавља
јединица
локалне
самоуправе);
II
Потребна
документација
за
остваривање права пречег закупа по
основу сточарства je:
1. Захтев за признавање права пречег
закупа по основу сточарства потписан
од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу
(доставља подносилац захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева
носилац или члан Регистрованог
пољопривредног
газдинстава
у
активном статусу најмање једну
годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко
лице власник домаћих животиња и
власник, односно закупац објекта за
гајење тих животиња са утврђеним
бројем условних грла:
a) Потврду о броју условних грла коју
издаје Институт за сточарство
Београд-Земун ( изузев за коње коју
издаје
Пољопривредни
факултет
Београд-Земун),
односно
за
територију
АП
Војводине
Пољопривредни факултет Нови СадДепартман за сточарство – за
Регистровано
пољопривредно
газдинство у систему уматичења
(доставља подносилац захтева);
б)
Записник
Републичког
ветеринарског инспектора - за
Регистровано
пољопривредно
газдинство које није у систему

2

БРОЈ XIII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

уматичења (доставља подносилац
захтева).
(Напомена:
Републички
ветеринарски инспектор записником
утврђује број условних грла која
обрачунава на осносву затеченог
стања, односно исправе лица о
продаји, предаји на клање и извозу
животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног
земљишта закључене са другим
лицима за земљиште које се налази на
територији
јединице
локалне
самоуправе на којој се подноси
захтев, а који су оверени од стране
надлежног
органа
(доставља
подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом
даје сагласност да се изврши провера
података код надлежних органа који
су неопходни за реализацију јавног
позива;
6.
Изјава
подносиоца
захтева,
потписану од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном
лицу, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, која
садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који
се односе на закуп пољопривредног
земљишта на територији локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,
изјаву
колику
површину
пољопривредног земљишта поседује у
свом власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се подноси захтев;
- списак повезаних лица и површину
пољопривредног земљишта коју та
лица поседују у власништву на
територији
јединице
локалне
самоуправе на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица
повезаним лицима сматра се: деда,
баба, мајка, отац, деца, супружник,
усвојеник,
ванбрачни
партнер
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уколико имају пребивалиште на истој
адреси;
код
правних
лица
повезаним лицима сматра се:
правно лице и/или физичко лице које
има најмање 25% учешћа у капиталу
(акција, удела или гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује
укупна површина пољопривредног
земљишта које подносилац захтева
има у свом власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се подноси захтев (прибавља јединица
локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује
укупна површина пољопривредног
земљишта које је у власништву
повезаних лица са подносиоцем
захтева.
(прибавља
јединица
локалне
самоуправе након увида у списак тих
лица из изјаве из тачке 6. доставља
подносилац захтева :
Сва ограничења из члана 64а става 17.
Закона о пољопривредном земљишту
(уговор
са
другим
лицима,
власништво
пољопривредног
земљишта,
власништво
пољопривредног земљишта повезаних
лица,
закуп
пољопривредног
земљишта у државној својини) односе
се на територију јединице локалне
самоуправе где се налази објекат,
односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2а и 4,
односно из дела II тачке 2, 7 и 8,
јединица
локалне
самоуправе
прибавља најкасније до 30. новембра
2016. године.
Напомињемо да се код лица која
испуњавају услове за остваривање
права пречег закупа по основу
сточарства, у складу са овим Јавним
позивом, опредељивање површине
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пољопривредног
земљишта
у
државној својини у Годишњем
програму
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта се врши на начин да се
површина која им је утврђена по
броју условних грла, умањује за
површину
пољопривредног
земљишта,у складу са чланом 64а став
17. Закона о пољопривредном
земљишту (“Службени гласник РС”,
број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и
112/2015),
Сва документација која се доставља у
складу са овим Јавним позивом мора
да гласи на исто правно или
физичко лице, које може бити
носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинстава и мора
бити оверена и потписана од стране
надлежног органа који издаје
исправу.
Уколико је правно или физичко
лице
власник
више
врста
животиња,
за
сваку
врсту
животиња
доствља
посебну
потврду, односно записник из дела
II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне
године, поред уплате закупнине за
прву
годину
закупа,
ради
закључивања Уговора о закупу
потребно је доставити средство
обезбеђења плаћања, које може да
буде: гаранција пословне банке у
висини
годишње
закупнине
пољопривредног
земљишта
или
уговор
о
јемству
између
Министарства као повериоца и
правног лица као јемца или доказ о
уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине који
ће се у случаају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа.
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Уколико за катастарске парцеле које
су опредељене лицима по основу
права пречег закупа дође до промена
површине по било ком законском
основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп по
праву пречег закупа ће се спровести
само за тако утврђену површину
земљишта.
Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 07,00 до 15,00
часова,
у
Канцеларији
за
пољопривреду Општинске управе
општине Баточина, улица Краља
Петра I, бр.37, 1. спрат, канцеларија
36 или са сајта www.sobatocina.org.rs.
Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог
јавног позива је 31. октобар 2016.
године. Захтев приспео по истеку
датума одређеног у овом јавним
позиву сматраће се неблаговременим
и Комисија ће га вратити подносиоцу
неотворен.
Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници
или поштом, у затвореној коверти са
назнаком на предњој страни: „Захтев
за за остваривање права пречег закупа
по
основу
власништва
инфраструктуре за 2017. годину“ или
„Захтев за остваривање права пречег
закупа по основу сточарства за 2017.
годину“, за Комисију за израду
Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
за
територији општине Баточина, на
адресу: Општинскa управa општине
Баточина,
Канцеларија
за
пољопривреду, ул. Краља Петра I бр.
37. На полеђини коверте наводи се
назив/име и презиме и адреса
подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у
вези са овим јавним позивом је Дарко

4

БРОЈ XIII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Игњатовић, телефон: 034/6841-208
локал
15,
email:
darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs или
лично
у
Канцеларији
за
пољопривреду Општинске управе
општине Баточина, улица Краља
Петра I, бр.37, 1. спрат, канцеларија
бр. 36.
Овај јавни позив објавити у
Службеном
гласнику
општине
Баточина, огласној табли Општинске
управе општине Баточина и интернет
страници општине Баточина.
ОБРАДИО
___________________
Дарко Игњатовић
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
____________________
Радмила Милутиновић

На основу члана 7. и 9. Закона
о платама у државним органима и
јавним службама (''Службени гласник
РС'', број 34/2001, 62/2006-др. Закон,
63/2006-испр.др.закона,
116/2008др.закони, 92/2011-др.закон, 10/2013,
55/2013, 99/2014 и 21/2016-др.закон),
члана
2.
и
5.
Уредбе
о
коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених
лица и запослених у државним
органима (''Сл. гласник РС'', бр.44/08–
пречишћен текст, 2/12) и члана 69.
Пословника о раду Скупштине
општине Баточина ('' Службени
гласник општине Баточина'' бр. 7/12),
Комисија за избор, именовања и
административне послове на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донела је
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О Д Л У К У
о утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и
постављених лица у општини
Баточина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
коефицијенти за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и
постављених
лица
у општини
Баточина.

Члан 2.
Изабраним, постављеним и
именованим лицима у органима
Општине Баточина, у смислу закона и
ове Одлуке, сматрају се:
- лица која бира, поставља или
именује Скупштина општине
Баточина;
лица
која
поставља
Општинско
веће општине
Баточина и
лица
која
поставља
Председник
општине
Баточина.
Члан 3.
Коефицијент за обрачун и
исплату плата изабраних лица износи:
-

за Председника општине
Баточина - 7,74;
за заменика Председника
општине Баточина - 6,75;
за председника Скупштине
општине Баточина - 6,75.

Члан 4.
Коефицијент за обрачун и
исплату плата постављених лица
износи:
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за помоћнике Председника
општине Баточина -14,85;
за начелника Општинске
управе општине Баточина 14,85, који се увећава за
додатни коефицијент 7,5,
по основу сложености и
одговорности посла.
за секретара Скупштине
општине Баточина -14,85,
који се увећава за додатни
коефицијент 2,7, по основу
сложености и одговорности
посла.

Коефицијент из става 1. овог
члана увећава се за 30% по основу
сложености и одговорности посла.
Члан 5.
Председнику Скупштине који
не обавља функцију на сталном раду
припада месечна накнада у нето
износу од 30.000,00 динара, са
припадајућим
порезима
и
доприносима.
Заменику
председника
Скупштине који не обавља функцију
на сталном раду припада месечна
накнада у нето износу од 15.000,00
динара, са припадајућим порезима и
доприносима.
Члан 6.
Основицу за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и
постављених лица утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 7.
Појединачна
решења
за
обрачун и исплату плата у складу са
овом одлуком донеће Комисија за
избор, именовања и административне
послове СО Баточина.

ГОДИНА 2016.

Члан 8.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању коефицијената за обрачун
и исплату
плата изабраних,
именованих и постављених лица у
општини Баточина Комисије за избор,
именовања
и
административне
послове број 020-406/12-01 од
12.07.2012. године, Одлука о првој
измени и допуни Одлуке број 020776/12-01 од
28.12.2012. године,
Одлука о другој измени и допуни
Одлуке
број
020-771/13-01
од
13.12.2013. године, Одлука о трећој
измени и допуни Одлуке број 02085/14-01 од
14.02.2014. године,
Одлука о четвртој измени и допуни
Одлуке
број
020-585/14-01
од
04.09.2014. године, Одлука о петој
измени и допуни Одлуке број 020373/15-01 од 09.04.2015. године.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина'', а
примењиваће се почев од обрачуна и
исплате плате, односно зараде за
месец јул 2016. године.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-733/16-01 од 22.08.2016.
године.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милица Лакета
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На основу члана 51. и члана 70.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
.гласник
општине
Баточина'' бр.10/08, 5/15), и члана 47.
и 69. Пословника о раду Скупштине
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'' бр. 7/12, 16/13)
Комисија за избор, именовања и
адмнистративне послове Скупштине
општине Баточина, на седници
одржаној 22.08.2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
о утврђивању накнада за рад
одборника и чланова сталних
радних тела Скупштине општине
Баточина и чланова Општинског
већа општине Баточина
Члан 1.
Утврђују се накнаде за рад
одборника
Скупштине
општине
Баточина, и то:
- у нето износу од 4.800,00
динара, за присуствовање седници
Скупштине општине, за одборнике са
територије насељеног места Баточина,
- у нето износу од 5.000,00
динара, за присуствовање седници
Скупштине општине, за одборнике
ван насељеног места Баточина.
Члан 2.
Утврђују се накнаде за рад
чланова
сталних
радних
тела
Скупштине општине Баточина, у нето
износу од 2.000,00 динара, за
присуствовање
седници
сталног
радног тела Скупштине.

ГОДИНА 2016.

Члан 3.
Утврђују се накнаде за рад
чланова Општинског већа општине
Баточина, у нето износу од 2.000,00
динара, за присуствовање седници
Општинског већа општине Баточина.
Члан 4.
Накнаде из чланова 1, 2. и 3.
ове Одлуке исплаћују се на текући
рачун примаоца накнаде.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнада за рад одборника
и чланова радних тела Скупштине
општине Баточина, број 020-407/12-01
од 12.07.2012. године и Одлука о I
измени Одлуке о утврђивању накнада
за рад одборника и чланова радних
тела Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина број 020-516/12-01 од
06.09.2012. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-734/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милица Лакета
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Карате
клуба ''Енпи'' из Брзана, заведен под
бројем 020-726/16-01 од 19.08.2016.
године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Анекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Карате
клуба ''Енпи'' из Брзана, заведен под
бројем 020-726/16-01 од 19.08.2016.
године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-759/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
8
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговорa o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Карате
клуба ''Баточина'' из Баточине ,
заведен под бројем 020-719/16-01 од
19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Анекс I
Уговорa
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Карате
клуба ''Баточина'' из Баточине, заведен
под
бројем
020-719/16-01
од
19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-751/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Спортског савеза општине Баточина
из Баточине, заведен под бројем 020722/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Спортског савеза општине Баточина
из Баточине, заведен под бројем 020722/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-762/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и ЖСК
''Жировница'' из Жировнице, заведен
под
бројем
020-728/16-01
од
19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења је
давање сагласности на Анекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и ЖСК
''Жировница'' из Жировнице, заведен
под
бројем
020-728/16-01
од
19.08.2016. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-761/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Дечијег
спортског
клуба
''Спортић'' из
Баточине, заведен под бројем 020718/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између Општине Баточина и Дечијег
спортског
клуба
''Спортић'' из
Баточине , заведен под бројем 020718/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-754/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Шаховског клуба ''Стражевица'' из
Баточине, заведен под бројем 020729/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Шаховског клуба ''Стражевица'' из
Баточине, заведен под бројем 020729/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-755/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Aнекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Младост-Црни
Као'' из Црног Кала, заведен под
бројем 020-725/16-01 од 19.08.2016.
године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење

ГОДИНА 2016.

потребна акта и члану 33. Правилника
о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Aнекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Младост-Црни
Као'' из Црног Кала, заведен под
бројем 020-725/16-01 од 19.08.2016.
године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-757/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Општинског фудбалског савеза из
Баточине, заведен под бројем 020730/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Анекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Општинског фудбалског савеза из
Баточине, заведен под бројем 020730/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-758/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Шумадинац'' из
Брзана, заведен под бројем 020724/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Анекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Шумадинац'' из
Брзана, заведен под бројем 020724/16-01 од 19.08.2016 године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-760/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Слога'' Баточина,
заведен под бројем 020-720/16-01 од
19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог решења
је давање сагласности на Анекс I
Уговора
o
дотацијама
ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Слога'' Баточина,
заведен под бројем 020-720/16-01 од
19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-752/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Општинског
фудбалског
клуба
''Слога'' из Милатовца, заведен под
бројем 020-721/16-01 од 19.08.2016.
године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2016.

потребна акта и члану 33. Правилника
о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Општинског
фудбалског
клуба
''Слога'' из Милатовца, заведен под
бројем 020-721/16-01 од 19.08.2016.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-753/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Кошаркашког клуба ''Слога'' из
Баточине, заведен под бројем 020731/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
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о условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Кошаркашког клуба ''Слога'' из
Баточине, заведен под бројем 020731/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-756/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
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На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16) и члана 33. Правилника о
условима, критеријумима, начину и
поступку доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 1/15), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Анекс I Уговора о дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Лепеница'' из
Бадњевца, заведен под бројем 020723/16-01 од 19.08.2016. године.
II
Ово Решење објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
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поступку доделе средстава из буџета
општине
Баточина
и
одобрење
програма за задовољавање потреба
грађана у области спорта на територији
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 1/15) којим је
утврђено да председник
општине
закључује уговоре о финансирању
програма општег интереса, средствима
из буџета општине Баточина, уз
сагласност Општинског већа.
Разлог за доношење овог
решења је давање сагласности на
Анекс I Уговора o дотацијама ради
финансирања програма спортских
удружења у 2016. години, закључен
између
Општине
Баточина
и
Фудбалског клуба ''Лепеница'' из
Бадњевца, заведен под бројем 020723/16-01 од 19.08.2016. године.
На основу напред наведеног,
донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-763/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) којим
је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта и члану 33. Правилника
о условима, критеријумима, начину и
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На основу члана 60. Закона о
јавној својини (Службени Гласник
Републике Србије" број 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
("Сл.гласник
општине
Баточина"
бр.
8/12),
Општинско веће општине Баточина,
дана 22.08.2016. године, донело је :
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се
услови
и
начин
коришћења
службених возила за потребе органа
општине Баточина, и то: Председника
општине
Баточина,
Скупштине
општине Баточина, Општинског већа
општине Баточина и Општинске
управе општине Баточина(у даљем
тексту: органи општине).
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Послови и задаци за које се користи
службено возило
Члан 4.
Службено возило се користи за
извршавање службених задатака и
послова из делокруга органа општине
Баточина.
Члан 5.
Службено возило се користи за
обављање службених задатака и
послова у земљи и иностранству.
Службена
возила
могу
користити изабрана лица, чланови
сталних и повремених радних тела и
комисија у органима општине,
постављена лица и запослени у
органима општине.
Изузетно,
возила
могу
користити руководиоци и запослени
организационих облика- корисника
јавних средстава чији је оснивач
Скупштина општине Баточина.
Услови коришћења службених
возила

Члан 2.

Члан 6.

Службена возила, у смислу
овог Правилника, јесу путнички
аутомобили и друга моторна возила
регистрована на Општинску управу
општине Баточина.

У свако доба се обезбеђује
репрезентативно
возило
са
професионалним возачем за потребе
вршења службених дужности :

Члан 3.
Органи општине су дужни да
службена возила користе наменски,
рационално и економично.

Председника
општине
председника Скупштине општине.

и

Члан 7.
Право на стално коришћење
једног возила без професионалног
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возача има Општинска
општине Баточина.

управа

Члан 8.
Захтев
за
коришћење
службеног возила подноси:
- изабрано лице,
- постављено лице,
- председник сталног и повременог
радног тела и комисије,
- начелник Општинске управе,
односно руководиоци организационе
јединице Општинске управе за
службене потребе запослених у
организацији
односно
делу
организације у којима руководе.
Изузетно, захтев за коришћење
службеног возила може поднети и
руководилац организационог облика јавног корисника чији је оснивач
Скупштина општине Баточина ради
извршења неодложних послова.
Лице које је подносилац
захтева,
одговара за наменско
коришћење службеног возила.
Члан 9.
Захтев
за
коришћење
службеног
возила
подноси
се
Одељењу за општу управу општинске
управе
општине
Баточина,
на
прописаном обрасцу у два примерка.
Образац захтева за коришћење
службеног возила из става 1. овог
члана, одштампан је уз овај
Правилник и чини његов саставни
део.
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Изузетно, захтев за коришћење
службеног возила може се поднети
телефонски о чему овлашћено лице
одељења за Општу управу, сачињава
службену белешку.
Члан 10.
Попуњен захтев у доњем
десном углу, потписом и печатом
одобрава овлашћено лице.
Захтев потписом одобравају
Председник
општине
Баточина,
заменик
Председника
општине
Баточина или начелник Општинске
управе у случају када захтев подносе
запослени у Општинској управи.
На исти начин овлашћено лице
оверава поптисом и печатом и путни
налог за службено путовање за
возило.
По оверавању захтева и
путног налога, возило је спремно за
извршавање службених задатака.
Сваки захтев се заводи на
писарници.
Члан 11.
Приспели захтеви за превоз
извршавају се по дневном распореду
коришћења возила који се сачињава
претходног дана за наредни дан.
Изузетно,
од
дневног
распореда може се одступити у
случају
неодложних и
хитних
послова.
Ако се свим захтевима за
вршење превоза не може удовољити
због недостатка возила, возача и др., о
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томе се одмах обавештава лице, чијем
се захтеву за коришћење возила не
може удовољити.
Начин коришћења службеног
возила
Члан 12.
Изабрани,
постављени,
запослени и други који могу
користити службено возило, возило
користе док траје потреба за коју је
одобрена употреба службеног возила.
У
захтеву
за
употребу
службеног возила наводи се дан и час
коришћења возила, релација за коју се
возило користи, потребе за које се
возило користи и време коришћења
службеног возила.
Члан 13.
Возилом по правилу управља
професионални возач запослен у
Општинској
управи
општине
Баточина.
Сваки возач одговара
задужено службено возило.

за

Ако су професионални возачи
ангажовани
или
ако
потребе
обављања службеног посла то налажу
возилом може управљати корисник
превоза или друго лице, са возачком
дозволом за управљање моторним
возилом, одговарајуће категорије.
Професионални
возачи
запослени у Општинској управи
једини имају право на снабдевање
возила погонским горивом, на
бензинској станици која је одређена
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уговором или другим актом органа
општине Баточина.
Изузетно,
Председник
општине или заменик Председника
општине могу овластити друго лице
које ће у одређеној ситуацији моћи да
снабде возило погонским горивом
уместо професионалних возача.
Члан 14.
На основу утврђеног распореда
и овереног захтева,овлашћено лице
Општинске управе из става 1. овог
члана издаје возачу путни налог за
возило.
Члан 15.
О сваком извршеном превозу
попуњава се путни налог за возило.
Садржина, издавање, вођење и
предаја налога, као и евиденција о
издатим налозима врши се у складу са
законом и подзаконским актом којим
се уређује садржина, издавање и
вођење налога и евиденција о издатим
путним налозима.
Сваки попуњен путни налог за
возило, професионални возач је дужан
да архивира у складу са прописима
који
регулишу
канцеларијско
пословање.
Путни
налог
за
превоз
корисника у целини попуњава возач
службеног возила.
У путном налогу за возило
обавезно се попуњавају све рубрике а
нарочито време почетка и завршетка
превоза, почетно и завршно стање
километраже.
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У
случају
непопуњавања
налога,
одмах
се
обавештава
наручилац превоза и начелник
Општиснке управе ради предузимања
потребних мера против возача возила.
Путни налог за возило оверава
потписом
председник
општине
Баточина,
односно
начелник
Општинске управе општине Баточина
када се службена возила користе за
потребе Општинске управе.
Члан 16.
Возач, односно друго лице које
је управљало службеним возилом у
обавези је да по окончању превоза
возило врати на место одређено за
паркирање службеног возила или да
поступи по налогу овлашћеног
радника у смислу наставка обављања
другог службеног посла.
Изузетно, ако потреба посла
захтева возач, односно друго лице
може да возило по завршетку
службеног пута не паркира возило на
место
одређено
за
паркирање
службених возила о чему се
обавештава овлашћено лице у
Општинској управи и у налогу за
превоз наводи разлоге због којих
возило није паркирано на одређеном
месту.
Лице које је управљало
службеним возилом дужно је да по
окончању превоза у возилу обезбеди
одговарајућу количину горива и
овлашћено лице обавести о свим
уоченим недостацима и кваровима на
возилу.
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Члан 17.

По
завршеном
превозу
кључеви од возила и попуњени путни
налог
за
возило
предају
се
овлашћеном лицу у Одељењу за
Општу управу Општинске управе
општине Баточина.
Старање о службеним возилима
Члан 18.
Одељење за Општу управу
стара се о возилима регистрованим на
Општиснку
управу
општине
Баточина.
Старање о службеном возилу у
смислу става 1. овог члана, јесте
њихово одржавање, обнављање и
унапређивање, старање о њиховом
коришћењу, као и извршавање
законских и других обавеза у вези
службених возила.
Члан 19.
Одељење за општу управу је
дужно да:
- се стара о техничкој исправности,
другим законом прописаним мерама и
уредности возила;
- возила опреми потребним резервним
деловима, алатом и другом опремом у
складу са законом;
- утврђује и реализује дневни
распоред превоза и о истом
благовремено обавести корисника;
- води уредне евиденције о утрошку
горива,
уља
и
сл.,
пређеној
километражи
и
оствареним
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ефективним часовима рада сваког
возача;
- да најмање једном годишње
извештава
председника општине
Баточина о стању возног парка,
укупном броју пређених километара и
утрошку горива по возилу;
- сачињава предлоге за припрему
плана набавке службених возила као и
врши друге послове од значаја за
коришћење службених возила.
Евиденција о службеним возилима
Члан 20.
Евиденцију
о
коришћењу
службених возила води овлашћено
лице Општинске управе.
Евиденција
садржи:

из

претходног

става

- регистрацију возила;
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управе месечни и годишњи извештај о
коришћењу службених возила који
садржи податке о корисницима,
пређеној
километражи,
утрошку
горива и уља, као и друге податке од
значаја за утврђивање наменског,
рационалног
и
економичног
коришћења
службених
возила,
најкасније до 10 у месецу за
претходни месец.
Завршне одредбе
Члан 21.
Овај Правилник биће објављен
у "Службеном гласнику општине
Баточина" и ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
Ступањем на снагу овог
Правилника
престаје
да
важи
Правилник о коришћењу службених
возила у Општинској управи општине
Баточина бр. 90/10-03 од 07.07.2010
године презаведен на број 110-9/16-01
од 7 .07. 2016. године.

- прегледе техничке исправности;
- поправке и замене делова;
- месечном утрошку горива и уља;
- податке о гумама и акумулаторима;
- податке о хаваријама;
- дневно и
километражи;

месечно

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
020-772/16-01 од 22.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

пређеној

- корисницима службених возила и
релацијама.
На основу евиденције из става
1. овог члана овлашћено лице
подноси
начелнику
Општинске
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На основу члана 46. став 1.
Закона о локалној самоуправи
(Службени
Гласник
Репбублике
Србије број 129/07 и 83/14-др. Закон) ,
члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
("Сл.гласник општине Баточина" бр.
8/12),
Општинско веће општине
Баточина, дана 22.08.2016. године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Члан 1.
Овим Правилником, уређује се
право на коришћење, начин и време
коришћења службених мобилних
телефона изабраних, постављених и
запослених
лица у органима
општине Баточина
(Председника
општине, СО Баточина, Општинског
већа, Општинске управе и Фондова
општине
Баточина)
у
циљу
благовременог
и
ефикасног
извршавања службених послова из
оквира права и дужности Општине,
поверених послова Републике и
доступности корисника мобилног
телефона у свако време за службене
потребе.
Право
на
коришћење
службеног мобилног телефона је
право корисника на доделу мобилног
телефона,
одржавање
мобилног
телефона у исправном стању и право
плаћања
месечног
рачуна
за
коришћење мобилног телефона у
прописаној висини.
Члан 2.
Право
на
коришћење
службеног мобилног телефона, под
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условима
прописаним
овим
Правилником
имају
изабрана,
постављена лица и запослени у
органима Општине.
Члан 3.
Право
на
коришћење
службеног мобилног телефона имају
изабрана лица у органима Општине, и
то:
- Председник општине,
Заменик
Председника
општине
Председник
Скупштине
општине,
Заменик
председника
Скупштине општине,
Заменик
председника
општине
Члан 4.
Право на коришћење мобилног
телефона имају следећа постављена
лица:
- Начелник градске управе,
Секретар
Скупштине
општине,
- Помоћници председника
општине
-Директор Фондова општине
Члан 5.
Право
на
коришћење
службеног мобилног телефона у
органима
Општине
имају
руководилац
унутрашње
организационе
јединице
у
Општинској управи или другом
индиректном кориснику, запослени
који
ради
на
инспекцијским
пословима, запослени чија је природа
посла таква да постоји потреба да је у
свако време доступан грађанима,
изабраним, постављеним лицима и
другим сарадницима.
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О праву на коришћење
телефона
изабраних,постављених
лица
и
запослених
одлучује
Председник општине Баточина.
Мобилни телефон се даје на
коришћење лицу даје на основу
реверса који сачињава лице које
одлучује
о
додели
службено
телефона.
Члан 6.
Службени мобилни телефон
може се дати на коришћење и
посебној организационој јединици у
оквиру Општинске управе.
Члан 7.
Службени мобилни телефон
користи се искључиво за службене
потребе.
Корисник службеног мобилног
телефона је дужан да буде доступан
на службени мобилни телефон у свако
доба.
Члан 8.
Забрањено је давање на
коришћење и послугу службеног
мобилног телефона који је одређеном
лицу додељен у складу са овим
Правилником.
Члан 9.
Нестанак мобилног телефона
или квар на мобилном телефону
корисник мобилног телефона је дужан
да без одлагања писмено пријави
Општинској управи.
Члан 10.
Корисник службеног мобилног
телефона је дужан да без одлагања
врати или плати утврђену вредност
службеног
мобилног
телефона
престанком правног основа по коме
му је додељен на коришћење.
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Члан 11.
Висина месечног рачуна за
коришћење службеног мобилног
телефона који се плаћа на терет
буџета Општине је ограничена до:
2.500,00 динара (без ПДВ-а) за
председника општине и заменика
председника општине лица.
1.800,00 динара(без ПДВ-а) за
председника
СО
и
заменика
председника СО.
1.200,00 динара (без ПДВ-а) за
начелника
Општинске
управе,
секретара СО Баточина шефове
одељења у Општинској управи,
директора
фондова,
помоћници
председника општине.
600,00 динара (без ПДВ-а) за
запослене у Општинској управи и
Фондовима.
Изузетно,
из
оправданих
разлога поједини месечни рачун за
коришћење службеног мобилног
телефона одређеног лица може бити
виши од месечног ограничења из
претходног става, a рачун за
међународне разговоре и роминг биће
увећан пропорционално оствареном
саобраћају.
Оправданост
разлога
процењује и о плаћању вишег рачуна
од прописаног на терет буџета
Општине одлучује
Председник
општине Баточина на образложени
писани захтев корисника.
Члан 12.
Пре давања на коришћење
службеног
мобилног
телефона
изабрано, именовано, постављено и
запослено лице је дужно да да
писмену изјаву, којом се саглашава да
му се износ који прелази дозвољени
месечни рачун за службени мобилни
телефон наплати обуставом од плате.
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Свако
прекорачење
дозвољеног месечног рачуна за
службени
мобилни
телефон
наплатиће се обуставом од зараде
корисника, коју ће спроводити
Одељење
за
изворне приходе,
привреду јавне службе и финансије
Општинске
управе
општине
Баточина.
Члан 13.
Евиденцију
о
службеним
мобилним телефонима у складу са
овим Правилником води Општинска
управа општине Баточина.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог
Правилника
престаје
да
важи
Правилник бр. 020-273/15-01 од
2.03.2015. године који
је донело
Општинско веће општине Баточина.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Сл. гласнику опптине Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
020-773/16-01 од 22.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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На основу члана 8.став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/2013-одлука УС и
55/2014), члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 8/12), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.08.2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за безбедност
саобраћаја на путевима
I
Образује
се
Савет
за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина (у даљем тексту:
Савет) као тело за координацију са
трајним
задатком
подстицања,
организовања и усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима
из надлежности општине Баточина.
II
Савет
има
председника,
заменика председника и 3 члана.
У Савет се именују:
ПРЕДСЕДНИК:
Здравко
Младеновић,
председник општине Баточина
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
Дејан
Златић,
командир
Полицијске станице у Баточини

28

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIII

ГОДИНА 2016.

Баточина, које се односе на седнице
Већа.

ЧЛАНОВИ:
1. Весна Миловановић из
Баточине, дипл. инжењер
саобраћаја,
2. Снежана Ђорђевић,
директорка ОШ ''Свети Сава''
Баточина,
3. Тања Богдановић из Баточине,
дипл. економиста.

V
Стручне и административне
послове за потребе Савета обавља
Општинска
управа
општине
Баточина.
VI

III
Задатак Савета је да утврђује
Предлог
програма
коришћења
средстава
за
финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина
и
усклађује
послове
безбедности саобраћаја на путевима
општине Баточина и обавља друге
послове у складу са Законом.
Савет непрекидно прати стање
безбедности саобраћаја на путевима и
на основу тога покреће иницијативе за
предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима и
исте предлаже Општинском већу.
IV
Савет ради у седницама.
На припремање, сазивање и
ток седнице Савета, сходно се
примењују одредбе Пословника о
раду Општинског већа општине

Ступањем на снагу овог
решења престаје да важи Решење о
образовању Савета за безбедност
саобраћаја на путевима (''Службени
гласник општине Баточина'', број
14/14).
VII
Ово Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-776/16-01 од 22.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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