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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 05.11.2014. 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:

Радиша Милошевић,
председник општине Баточина
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА:
Јован Милошевић, командир
полицијске испоставе у Баточини
ЧЛАНОВИ:
1. Биљана
Тодоровић
из
Баточине,
дипл.
инжењер
саобраћаја,
2. Горан
Максовић
из
Доброводице, дипл. правник,
3. Светлана Костић из Брзана,
дипл. економиста.
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
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8/12), Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
05.11.2014. године, донело је

IV
Савет ради у седницама.
На припремање, сазивање и
ток седнице Савета, сходно се
примењују одредбе Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина, које се односе на седнице
Већа.
V
Стручне и административне
послове за потребе Савета обавља
Општинска
управа
општине
Баточина.
VI
Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 020-756/14-01 од
05.11.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
На основу члана 12. Закона о
управљању миграцијама (''Службени
гласник РС'', број 107/12), члана 71.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'' бр.10/08) и члана 43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број

РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за управљање
миграцијама и трајна решења
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет
за управљање миграцијама и трајна
решења (у даљем тексту: САВЕТ).
II

У Савет се одређују:
1. БРАНКО
ЂОКИЋ,
Председник
СО
председник
2. ЈУГОСЛАВ МИНИЋ,
Повереник за избеглице
и миграције - секретар
3. СЛАВОМИРКА
МИЛОЈЕВИЋ,
представник
Црвеног
крста - члан
4. ВЕРИЦА
СТЕВАНОВИЋ,
представник Општинске
управе – члан
5. МИТРОВИЋ
СНЕЖАНА,
представник Центра за
социјални
рад
у
Баточини – члан
6. ВЕСНА
ТАНАСИЈЕВИЋ,
представник
Националне службе за
запошљавање
у
Баточини,
7. ДРАГАН
КРСТИЋпредставник
Полицијске станице у
Баточини
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III
Задатак
Савета
је
предузимање активности које имају за
циљ
осмишљавање,
израду
и
реализацију стратешких докумената
која се односе на унапређење
положаја, интеграцију и друга трајна
решења за збрињавање избеглих и
интерно расељених лица и обављање
других послова у складу са Законом о
управљању миграцијама.

V
Ово Решење ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине
Баточина''.

IV
Ступањем на снагу овог
Решења престаје да важи Решење
број:
020-225/09-01
од
25.12.2009.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-757/14-01 од
05.11.2014.године

Радиша Милошевић

На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 36.
став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр.
10/08), Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 07.11.2014. године,
донела је
О Д Л У К У
о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2014. годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине Баточина за 2014. годину бр. 400-282/13-01 од
20.11.2013. године и Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина
број 400-151/14-01 од 14.07.2014. године, врше се следеће измене и допуне:
У члану 1. врше се следеће измене:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2014. годину (у
даљем тексту: буџет), састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине
388.050.000,00
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
388.050.000,00
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Буџетски суфицит/дефицит

____________

Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)

____________

Укупан фискални суфицит/дефицит

____________

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

_____________

Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)

_____________
_____________

Издаци за отплату главнице дуга

18.100.000,00

Нето финансирањe
18.100.000,00
Укупан фискални суфицит/дефицит
плус нето финансирање

-

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

99.509.220,00

Члан 2.
У члану 2. План прихода и примања буџета за 2014. годину, врше се допуне и измене које
гласе:
Ред.
Број
1

Екон.
Клас.
711
711110
711120
711143
711145
711146
711147
711148
711161
711180
711190
2
712
712112
3
713
713120
713310

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
-порез на зараде
-порез на приходе од самосталне делатности
-порез на приходе од непокретности
-порез од давања у закуп покретних ствари
-порез на приходе од пољопривреде и шумарства
-порез на земљиште
-порез од непокретности по решењу ПУ
-порез на приходе од осигурања лица
-самодопринос
-порез на друге приходе
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада осталих запослених
Порез на имовину
- порез на имовину
- порез на наслеђе и поклоне

Ребаланс 2

%

132.420.000,00
109.000.000,00
6.500.000,00
5.000.000,00
150.000,00
10.000,00
3.200.000,00
10.000,00
50.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
5.000,00
5.000,00
38.210.000,00
29.410.000,00
2.000.000,00

34,12

0,00
9,85
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4
714
714440
714513
714514
714543
714548
714552
714562
5
716
716111
6
733
733151
733152
733154
7
741
741150
741510
741522
741526
741531
741532
741534
741535
8
742

742150
742251
742253

9

742351
743
743324
743351

10

744
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- порез на капиталне трансакције
Порез на добра и услуге
- средства за противпожарну заштиту
- комунална такса за држање моторних возила
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и
прикључна возила
- накнада за промену намене земљишта
- накнада за супстанце које оштећују озонски
омотач
- боравишна такса
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Други порези
-комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
Текући трансфери од других нивоа власти
-текући трансфери од других нивоа власти
-остали трансфери у корист нивоа општина
-текући наменски трансфери од Републике у корист
општина
Приходи од имовине
-камате на средства консолидованог рачуна трезора
-накнада за коришћење природних добара
-накнада за коришћење пољопривредног земљишта
-накнада за коришћење шума и шумског земљишта
-комунална такса на кор. простора на јав.
површинама
-комунална такса за кор. простора за паркирање
-накнада за коришћење грађевинског земљишта
-комунална такса за заузеће грађевинског
материјала
Приходи од продаје добара и услуга
-приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа
општина
-општинске административне таксе
-накнада за уређивање земљишта
-приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина
Новчане казне и одузета имовинска корист
приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
приходи од новчаних казни за у корист нивоа
општина
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

ГОДИНА 2014.
6.800.000,00
15.530.000,00
30.000,00
5.300.000,00

4,00

1.800.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
5.300.000,00
12.000.000,00

3,09

12.000.000,00
127.799.068,00
112.099.068,00
5.200.000,00

32,93

10.500.000,00
23.938.865,00
538.865,00
7.700.000,00
250.000,00
50.000,00

6,17

2.700.000,00
50.000,00
12.000.000,00
650.000,00
13.251.000,00

3,41

650.000,00
10.000.000,00
2.600.000,00
1.000,00
7.300.000,00

1,88

7.000.000,00
300.000,00
268.000,00

0,07
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Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина
Мешовити и неодређени приходи
-oстали приходи у корист нивоа општина
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта у корист нивоа
841151 општина
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

744151
11
745
745151
12
841

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
УКУПНО

ГОДИНА 2014.
268.000,00
7.614.445,40
7.614.445,40
9.500.000,00

1,96
2,45

9.500.000,00
387.836.378,40

99,94

213.621,60

0,06

388.050.000,00

100,00

Члан 3.

У члану 3. – Посебан део, врше се следеће измене и допуне расхода буџета и то:
На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 1, глава 1 – Председник
општине, врше се следеће измене:

У апропријацији 03, економске класификације 422 – Трошкови
путовања изабраних лица, износ „400.000,00“ у колони 7 замењује се износом
„200.000,00“;
На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 1, глава 2 – Општинско
веће, врше се следеће измене:

У апропријацији 07, економске класификације 423 – Накнаде за рад
члановима Већа, износ „1.300.000,00“ у колони 7 замењује се износом
„1.810.000,00“;
На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 2, глава 1 – Скупштина
општине, врше се следеће измене:

У апропријацији 11, економске класификације 422 – Трошкови
путовања изабраних лица, износ „400.000,00“ у колони 7 замењује се износом
„200.000,00“;

У апропријацији 12, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „5.760.000,00“ у колони 7 остаје непромењен, с тим да се по подекономским
класификацијама врше следеће измене:
Одлука
Ребаланс 2
- Накнада одборницима Скупштине
2.095.000,00
2.275.000,00
- Бруто накнада замен.председ.Скупштине
515.000,00
565.000,00
- Трошкови празника општине
500.000,00
270.000,00

У апропријацији 15, економске класификације 426 – Материјал, износ
„1.600.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.100.000,00“ а по подекономским
класификацијама врше се следеће измене:
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- Материјални трошкови за Скупштину
- Трошкови матер. и набавке горива

Одлука
800.000,00
600.000,00
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Ребаланс 2
500.000,00
400.000,00


У апропријацији 16, економске класификације 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, износ „5.250.000,00“ у колони 7 остаје не промењен,
с тим да се по подекономским класификацијама врше следеће измене:
Одлука
Ребаланс 2
- Накнаде за децу рођену у 2014.год
900.000,00
800.000,00
- Посеб. род. додатак за незап. породиље
4.000.000,00
4.100.000,00

У апропријацији 18, економске класификације 512 – Инвест. основ.
средстава и опреме, износ „1.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом
„290.000,00“;
На функцији 130- Опште услуге, раздео 3, глава 1 – Општинска управа, врше се
следеће измене:

У апропријацији 21, економске класификације 413 – Накнаде у натури
(маркице), износ „51.000,00“ у колони 7 замењује се износом „95.000,00“;

У апропријацији 22, економске класификације 414 – Социјална давања
запосленима, износ „1.326.000,00“ у колони 7 замењује се износом „800.000,00“;

У апропријацији 25, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ „18.391.000,00“ у колони 7 остаје не промењен, с тим да се по
подекономским класификацијама врше следеће измене:
Одлука
Ребаланс 2
- Комуналне услуге
11.531.000,00 13.231.000,00
- Расходи за енергију
3.780.000,00
2.880.000,00
- Трошкови платног промета
1.450.000,00
650.000,00

У апропријацији 26, економске класификације 422 – Трошкови
путовања, износ „500.000,00“ у колони 7 замењује се износом „300.000,00“;

У апропријацији 30, економске класификације 426 – Материјал, износ
„2.186.196,29“ у колони 7 замењује се износом „1.686.196,29“ а по подекономским
класификацијама врше се следеће измене:
Одлука
Ребаланс 2
- Расходи за материјал
1.619.591,00
1.119.591,00

У апропријацији 32, економске класификације 483 – Новчане казне и
пенали по решењу суд. и суд. тела, износ „1.000.000,00“ у колони 7 замењује се
износом „1.300.000,00“;
глава 1 – Општинска управа,

У апропријацији 35,
додаје се нова апропријација, са
економске класификације 512 –
редним бројем 136, економске
Средства за набавку опреме,
класификације 515 – са називом
износ „900.000,00“ у колони 7
„Нематеријална имовина“, са
замењује
се
износом
опредељеним износом средстава
„600.000,00“;
од 500.000,00 динара;

У оквиру функције
130 – Опште услуге, раздео 3,
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На функцији 170- Трансакције
јавног дуга, раздео 3, глава 1.2 –
Трансакције јавног дуга, врше се следеће
измене:

У апропријацији 40,
економске класификације 441 –
Отплата камате остал. дом.
кредиторима,
износ
„5.400.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„4.800.000,00“;

У апропријацији 41,
економске класификације 611 –
Отплата главнице домаћим пос.
банкама, износ „17.500.000,00“ у

ГОДИНА 2014.

колони 7 замењује се износом
„18.100.000,00“;
У разделу 3, глава 2, на функцији
912 – Основно образовање, врше се
следеће измене и допуне:

У апропријацији 42,
економске класификације 463 –
Основно образовање, износ
„20.146.050,00“
у колони 7
замењује
се
износом
„20.711.050,00“,
а
по
подекономским
класификацијама, износи се
мењају како следи:
Одлука

421
422
423
426
5

- Стални трошкови
- Трошкови службених путовања
- Услуге по уговору
- Материјал
- Издаци за нефинансијску имовину

8.082.000,00
5.250.000,00
1.379.050,00
890.000,00
2.880.000,00

Ребаланс 2

8.682.000,00
6.315.000,00
1.979.050,00
1.190.000,00
880.000,00

У разделу 3, глава 3, на функцији 920 – Средње образовање, врше се следеће
измене и допуне:

У апропријацији 43, економске класификације 463 – Средње
образовање, износ „13.240.000,00“
у колони 7 замењује се износом
„14.018.885,00“, а по подекономским класификацијама, износи се мењају како
следи:
Одлука

422
423
424
472
48
5

- Трошкови службених путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Накнаде за соц. Заштиту
- Остали расходи
- Издаци за нефинансијску имовину

На функцији 820 – Услуге
културе, раздео 4, глава 1 – Културнотуристички центар, врше се следеће
измене:

У апропријацији 46,
економске класификације 415 –
Накнаде трошкова за превоз
запослених, износ „60.000,00“ у
колони 7 замењује се износом
„110.000,00“;

580.000,00
605.000,00
132.000,00
90.000,00
50.000,00
3.670.000,00

Ребаланс 2

80.000,00
1.300.000,00
170.000,00
120.000,00
150.000,00
4.085.885,00


У апропријацији 49,
економске класификације 422 –
Трошкови
путовања,
износ
„100.000,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„150.000,00“;

У апропријацији 50,
економске класификације 423 –
Услуге по уговору, износ
„3.300.000,00“ у колони 7
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замењује
се
износом
„3.100.000,00“;

У апропријацији 53,
економске класификације 426 –
Материјални трошкови, износ
„150.000,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„250.000,00“;

колони 7 замењује се износом
„1.000.000,00“;

У апропријацији 83,
економске класификације 512 –
Машине и опрема, износ
„490.000,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„480.000,00“;

На функцији 911 – Предшколско
образовање, раздео 4, глава 3 –
Друштвена брига о деци, врше се следеће
измене:

У апропријацији 75,
економске класификације 416 –
Накнаде, бонуси и остали посл.
расходи, износ „130.642,00“ у
колони 7 замењује се износом
„140.642,00“;

У апропријацији 80,
економске класификације 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, износ „500.000,00“ у

У разделу 4, глава 4, на функцији
700 – Здравство, врше се следеће измене
и допуне:

У апропријацији 84,
економске класификације 463 –
Здравство, износ „4.100.000,00“
у
замењује
се
износом
„4.600.000,00“,
а
по
подекономским
класификацијама, износи се
мењају како следи:

Одлука

423
425

- Услуге по уговору
- Текуће поправке и одржавање

2.300.000,00
1.250.000,00

Ребаланс 2

2.500.000,00
1.550.000,00

На функцији 810 – Услуге рекреације и спорта, раздео 4, глава 5 – Канцеларија за
спорт, врше се следеће измене:

У апропријацији 85, економске класификације 481 – Канцеларија за
спорт, износ „18.879.477,37“ у колони 7 замењује се износом „22.257.592,37“;
На функцији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, раздео 4,
глава 6 – Социјална заштита, врше се следеће измене:

У апропријацији 87, економске класификације 463 – Социјална
заштита- проширена права, износ „1.595.000,00“ у колони 7 остаје непромењен, а
поподекономским класификацијама, износи се мењају како следи:
- Tрошкови-проширена права
- Служба услуга нега у кући

Одлука
705.000,00
490.000,00

Ребаланс 2
905.000,00
290.000,00

На функцији 130 – Опште услуге, раздео 4, глава 1.1 – Једнократна помоћ, врше се
следеће измене:

У апропријацији 89, економске класификације 472 – Једнократна
помоћ, износ „1.735.000,00“ у колони 7 остаје непромењен, а по подекономским
класификацијама, износи се мењају како следи:
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- Инвалидна и болесна лица
- Стари и беспомоћни
На функцији 610 - Стамбени
развој, раздео 6, глава 1 – Фонд за
локалне некатегорисане путеве, врше се
следеће измене:

У апропријацији 93,
економске класификације 423 –
Услуге по уговору, износ
„973.176,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„833.176,00“;

У апропријацији 94,
економске класификације 424 –
Специјализоване услуге, износ
„11.350.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„14.350.000,00“;

У апропријацији 95,
економске класификације 425 –
Текуће поправке и одржавање,
износ „1.000.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„500.000,00“;

У апропријацији 100,
економске класификације 511 –
Инвестиционо одржавање, износ
„32.003.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„27.803.000,00“;
На функцији 620 - Развој
заједнице, раздео 6, глава 2 – Фонд за
комуналну делатност, врше се следеће
измене и допуне:

У апропријацији 108,
економске класификације 425 –
Текуће поправке и одржавање,
износ „3.700.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„2.700.000,00“;

У апропријацији 113,
економске класификације 511 –
Инвестиционо одржавање, износ
„25.850.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„25.050.000,00“;

ГОДИНА 2014.

Одлука
320.000,00
200.000,00

Ребаланс 2
470.000,00
50.000,00

На функцији 130 – Опште услуге,
раздео 6, глава 3 – Учешће општине у
пројектима, врше се следеће измене:

У апропријацији 115,
економске класификације 421 –
Стални
трошкови,
износ
„150.000,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„50.000,00“;

У апропријацији 116,
економске класификације 423 –
Уговорене
услуге,
износ
„300.000,00“
у
колони
7
замењује
се
износом
„200.000,00“;

У апропријацији 118,
економске класификације 425 –
Текуће поправке и одржавање,
износ „300.000,00“ у колони 7
замењује
се
износом
„200.000,00“.
Члан 4.
Предвиђеним изменама и
допунама утврђеним у члану 3.
ове
Одлуке,
извршиће
се
одговарајуће измене збирова у
расходима буџета по функцијама,
главама и разделима буџета.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине
Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 400-222/14-01 од 07.11.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
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На

основу члана 2.
Закона
о
правобранилаштву
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, број 55/14), члана 20. тачка
27. и члана 88. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број
129/07) и члана 23. ст.1 тачка 27.
Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 7.11.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНА БАТОЧИНА,
ЛАПОВО И РАЧА

ГОДИНА 2014.

Седиште
правобранилаштва је
Карађорђева 48.

Заједничког
у Рачи, ул

Члан 3.
Заједничко правобранилаштво
има печат округлог облика пречника
45 мм, који садржи грб Републике
Србије у средини, око којег је исписан
текст: „Република Србија – Општине
Баточина, Лапово и Рача – Заједничко
правобранилаштво“,
на
српском
језику, ћириличким писмом.
Заједничко правобранилаштво
има штамбиљ правоугаоног облика
који садржи текст: „Република
Србија,
Заједничко
правобранилаштво, Број ________,
Датум __________, Рача.
II ДЕЛОКРУГ
Члан 4.

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се
уређење, организација и друга питања
од значаја за рад Заједничког
правобранилаштва општина Баточина,
Лапово и Рача (у даљем тексту:
Заједничко правобранилаштво).
Члан 2.
Заједничко правобранилаштво
обавља послове правне заштите
имовинских
права
и
интереса
општина Баточина, Лапово и Рача (у
даљем тексту: оснивачи) као њихов
заједнички орган.

У обављању послова правне
заштите имовинских права и интереса
општине,
Заједничкко
правобранилаштво:
1)
у
поступцима
пред
судовима, управним и другим
надлежним органима заступа као
законски
заступник
општине
осниваче, њихове органе и друга
правна лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета, ради заштите
имовинских
права
и
интереса
општина оснивача;
2) прати и проучава правна
питања од значаја за рад органа и
правних лица која заступа, посебно у
погледу
заштите
њихових
имовинских права и интереса, као и
питања у вези са применом закона и
подзаконских аката која су, или могу
бити, од значаја за предузимање било
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које правне радње органа и правног
лица које заступа, посебно за
спречавање
штетних
имовинскоправних
и
друштвено
негативних последица по правна лица
која заступа;
3) даје правна мишљења
приликом закључивања уговора које
закључују правна лица које заступа,
посебно
уговора
из
области
имовинскоправних
односа
и
привредноправних уговора, у року
који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим
органима општина оснивача које
заступа;
5) предузима заступање под
истим условима као и адвокат када је
прописано да је у одређеном поступку
или за предузимање одређене радње у
поступку обавезно заступање странке
од стране адвоката.

супротстављеним интересима органи
једне од општина оснивача и друга
правна лица која се финансирају из
буџета те општине, Заједничко
правобранилаштво
ће
заступати
општину и њене органе.
Када
у истом поступку
учествују
као
странке
са
супротстављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета
исте
општине,
Заједничко
правобранилаштво
ће
заступати
странку која је иницирала покретање
поступка.
Када
у истом поступку
учествују
као
странке
са
супротстављеним интересима органи
две општине оснивача или друга
правна лица која се финансирају из
буџета различитих општина оснивача,
Заједничко правобранилаштво неће
заступати ни једну од странака.

Члан 5.

Члан 7.

Заједничко правобранилаштво
ће пре покретања поступка пред
судом, органом управе или другим
надлежним органом, односно у
поступку одговора на тужбу, предлог
или други акт којим је покренут
поступак против заступаног субјекта,
размотрити могућност споразумног
решавања спорног односа, на своју
иницијативу или на иницијативу
супротне стране.
Заједничко правобранилаштво
је дужно да прибави сагласност
општинског већа односне општине
оснивача пре закључења споразума о
решавању спорног односа.

Органи општине и друга
правна лица које заступа Заједничко
правобранилаштво дужни су да
Заједничком
правобранилаштву
благовремено достављају обавештења
о правним стварима у којима је оно
овлашћено да предузима правне
радње и правна средства, као и да му
на његов захтев достављају списе,
обавештења и податке потребне за
предузимање радњи за које је оно
надлежно.
Ако
услед
непоштовања
обавезе из става 1. овог члана наступи
штета за општину и друго правно
лице
које
заступа,
Заједничко
правобранилаштво
ће
о
томе
обавестити
Општинско
веће
заинтересоване општине, а од
одговорног лица у том органу или

Члан 6.
Када
учествују

у истом поступку
као
странке
са
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правном лицу захтеваће
причињене штете.

накнаду

Члан 8.
На питања у вези са радом
Заједничког правобранилаштва која
нису уређена овом одлуком сходно се
примењују
одредбе
Закона
о
правобранилаштву
(„Службени
гласник Републике Србије“, број
55/14) које се односе на Државно
правобранилаштво.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију
Заједничког
правобранилаштва обавља Заједнички
правобранилац за општине Баточина,
Лапово и Рача (у даљем тексту
:"Заједнички правобранилац")
у
складу са Уставом Републике Србије,
законом, овом одлуком и другим
општим правним актима.
Заједнички
правобранилац
може имати заменика правобраниоца,
који се постваља на исти начин и по
условима који су предвиђени за
Заједничког правобраниоца.
Члан 10.
Заједничког правобранииоца
постављају општинска већa оснивача,
на период од пет година. Исто лице
може бити поново постављено на
исти период.
Предлог
за
постављење
Заједничког правобраниоца подносе
председници општина оснивача као
заједнички
утврђен
и
својим
потписима верификован предлог.

ГОДИНА 2014.

За Заједничког правобраниоца
може бити постављен држављанин
Републике Србије који испуњава
опште услове за рад у државним
органима, који је завршио правни
факултет, положио правосудни испит,
достојан је правобранилачке функције
и има најмање три године радног
искуства у правној струци после
положеног правосудног испита.
Члан 11.
Заједнички
правобранилац
одговара
општинским
већима
оснивача за свој рад и рад Заједничког
правобранилаштва.
Заједнички
правобранилац
најкасније до 31. марта текуће године
подноси
општинским
већима
оснивача извештај о раду Заједничког
правобранилаштва
за
претходну
годину.
Члан 12.
Заједнички
правобранилац
доставља извештаје о поступању у
појединим предметима општинском
већу оснивача чија је имовинска права
и интересе заступао, као и субјектима
које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја
или на предлог субјекта из става 1.
овог члана да постоје недостаци у
раду Заједничког
правобраниоца,
општинско веће
оснивача може
наложити
мере
за
отклањање
недостатака и одредити рок за
поступање по мерама, као и поднети
предлог за покретање дисциплинског
и другог поступка.
За
вођење
дисиплинског
поступка надлежан је орган општине
у којој је седиште Заједничког
правобранилашта.
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Члан 13.

Писани предлог за разрешење
Заједнички правобранилац, односно
заменика правобраниоца, пре истека
периода на који је постављен, може
поднети општинско веће сваке од
општина оснивача.
О предлогу из става 1. овог
члана изјашњавају се општинска већа
оснивача у року од 30 дана од дана
достављања предлога и о томе
обавештавају подносиоца предлога.
Ако подносилац предлога и
после тога остане при свом ставу и
донесе решење о разрешењу, сматраће
се да је општински правобранилац,
односно заменик
правобраниоца,
разрешен са даном утврђеним у том
решењу.
У
случају
разрешења
Заједнички
правобранилац,
општинска већа оснивача одредиће
заменика општинског правобраниоца
који ће руководити радом Заједничког
правобранилаштва до избора новог
општинског правобраниоца, а најдуже
шест месеци.
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Административне,
рачуноводствене, информатичке и
друге пратеће послове од значаја за
рад
Заједничког правобранилашта
обављају одговарајући општински
органи управе и службе општине у
којој
је
седиште
Заједничког
правобранилаштва.
IV РАДНИ ОДНОСИ
Члан 16.
Заједнички правобранилац и
заменик правобраниоца остварују
права из радног односа у складу са
прописима који уређују положај
службеника општинске управе, ако
овом одлуком није друкчије одређено.
О правима из радног односа
Заједничког
правобраниоца и
заменика
правобраниоца одлучују
надлежни органи општине у којој је
седиште
Заједничког
правобранилаштва, ако овом одлуком
није друкчије одређено.
V СРЕДСТВА

Члан 14.

Члан 17.

Заједнички правобранилац ће
својим
актом
начин
вођења
евиденција, руковање предметима,
поступање са архивским материјалом
и друга питања од значаја за рад
Заједничког правобранилаштва.

Средства за рад Заједничког
правобранилаштва обезбеђују се у
буџетима оснивача, равномерно .
Висина средстава за рад
правобраниоца
утврдиће
се
споразумом оснивача.

Члан 15.

Члан 18.

Пословне
просторије
за
смештај
и
рад
Заједничког
правобранилаштва
обезбеђује
општина у којој је седиште
Заједничког правобранилаштва.

Приходи
које
Заједничко
правобранилаштво
оствари
у
пословима заступања представљају
приход буџета општина оснивача.
Приходи из става 1. овог члана
уплаћују се на рачун буџета оне
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општине у
вези са чијим је
имовинским интересима и правима
предузето заступање.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Организација
Заједничког
правобранилаштва по одредбама ове
одлуке спровешће се у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Општинска већа оснивача
постављају
Заједничког
правобраниоца
и
заменика
правобраниоца у року из става 1. овог
члана.
Члан 20.
Одредбе прописа којима је
одређена надлежност Општинског
јавног
правобранилаштва
или
општинског јавног правобраниоца за
предузимање одређених радњи и
вршење одређених послова, или
којима је прописана обавеза неког
општинског органа или другог
правног лица према Општинском
јавном правобранилаштву или према
општинском јавном правобраниоцу,
примењују се и на Заједничко
правобранилаштво.
Оснивачи се обавезују да у
року од 30 дана од дана постављења
правобраниоца, доставе све списе
предмета у којим ће као странка да
поступа општински правобранилац.
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једне од општина оснивача другом
оснивачу.
У случају из става 1. овог
члана, оснивачи ће споразумно
решити сва питања у вези са
престанком
рада
Заједничког
правобранилаштва, а ако у томе не
успеју, сваки од оснивача може се
обратити надлежном суду.
Члан 22.
Ова одлука се објављује у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина", а ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања истоветних
одлука општина Баточина, Лапово и
Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-775/14-01 од 7.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

Члан 21.
Заједничко правобранилаштво
престаје са радом у року од 30 дана од
дана достављања одлуке скупштине
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На основу члана 219. став 4.
Закона о здравственој заштити ("Сл.
гласник РС" број: 07/2005, 72/2009 –
др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013 - др. Закон и
93/2014) члана 36. став 1. тачка 6.
Статута
општине
Баточина
("Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О МРТВОЗОРСКОЈ СЛУЖБИ НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Члан 1.
Овом одлуком обезбеђује се и
организује рад мртвозорске службе на
територији општине Баточина и
уређује обављање послова стручног
утврђивања времена и узрока смрти за
лица умрла изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти
на територији општине Баточина.
Члан 2.
Рад
мртвозорске
службе
обезбеђује се и организује у оквиру
установе
примарне
здравствене
заштите над којом општина Баточина
врши оснивачка права а то је Дом
здравља у Баточини.
Стручно утврђивање времена и
узрока
смрти
умрлих
изван
здравствене установе и издавање
потврде о смрти може вршити само
доктор медицине.
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Доктор
медицине
из
претходног става дужан је да у року
од 12 сати од примљеног позива
изврши непосредан преглед умрлог и
утврди време и узрок смрти.
Члан 3.
Председник општине Баточина
ће посебним актом одрeдити и
докторе медицине који ће вршити
стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене
установе и издавати потврде о смрти.
Члан 4.
Средства за рад мртвозорске
службе обезбеђују се у буџету
општине Баточина.
Члан 5.
Међусобна права и обавезе
општине Баточина и Дома здравља у
Баточини у којој се обезбеђује и
организује рад мртвозорске службе, а
поводом рада те службе, уређује се
посебним уговором који, у име
Општине, закључује Председник
општине Баточина.
Члан 6.
Потребна акта за реализацију
ове одлуке донеће надлежни органи
општине Баточина и
здравствена
установа у којој се обезбеђује и
организује рад мртвозорске службе.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје
да
важи
Одлука
о
одређивању лекара за утврђивање и
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издавање потврде о смрти број 1128/04-01 од 18.03.2004. године.

ГОДИНА 2014.

кп.бр. 360/15 у КО
Варошица, у Баточини.

Баточина

Члан 8.

Члан 2.

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

Општина Баточина ће као своје
учешће у пословној сарадњи на
изградњи
производног
погона
обезбедити:
умањење од 50%
општинске административне таксе за
издавање грађевинске дозволе,
- умањење од 50% накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта,
- да се на кп.бр. 360/15 у КО
Баточина Варошица изведу
неопходни
припремни
радови за изградњу објекта.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-776/14-01 од 07.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

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 7.11.2014. године,
донела је

Члан 3.

О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ
САРАДЊИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА И
''ПОЛИПАК''-А Д.О.О.
БАТОЧИНА

Предузећа за производњу,
промет и услуге ''Полипак'' Д.О.О. из
Баточине, као инвеститор је обавезан:
- да
обезбеди
пројектну
документацију,
- да почне са изградњом
објекта у року од 90 дана,
- да у првој години рада
запосли 10 радника, а у
наредне 3 године запосли
још 5 радника,
- да 80% радника има
пребивалиште
на
територији
општине
Баточина.

Члан 1.

Члан 4.

ПРИХВАТА СЕ пословнотехничка сарадња општине Баточина
и Предузећа за производњу, промет и
услуге ''Полипак'' Д.О.О. Баточина, на
изградњи производне хале укупне
бруто површине око 524,19 м2, на

На
основу
ове
одлуке
овлашћује се председник општине
Баточина, да закључи Уговор о
пословно-техничкој
сарадњи
са
овлашћеним
представником
''Полипак''-а Д.О.О. из Баточине.

О Д Л У К У
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Члан 1.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број : 020-777/14-01 од
7.11.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Одређује
се
председник
општине
Баточина,
као
орган
надлежан за доношење Одлуке о
расписивању јавног огласа за давање
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији
општине Баточина, уз сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а у складу
са Годишњим програмом заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Баточина.

Бранко Ђокић
Члан 2.
На основу члана 36. став 1.
тачка 6. Статута oпштине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, број 10/08), а у вези са
чланом 61. став 3 и чланом 64. став 2
Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06 и
65/08 – др. закон и 41/09), Скупштина
општине Баточина
на седници
одржаној 07.11.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

Одређује
се
председник
општине Баточина, као надлежан
орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступака
јавног надметања, коју образује
Општинско веће општине Баточина,
донесе Одлуку о давању на
коришћење без плаћања накнаде
пољопривредног
земљишта
у
државној својини и Одлуку о давању
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији
општине Баточина, уз сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове
одлуке односе се и на пољопривредно
земљиште које је, у складу са
посебним законом, одређено као
грађевинско земљиште, а користи се
за пољопривредну производњу до
привођења планираној намени, као и
на пољопривредне објекте у државној
својини.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-778/14-01 од 07.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

-

-

Бранко Ђокић
На основу члана 4, а ускладу са
чланом 5. и 9. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. Гласник РС'', бр.
88/11), члана 9. Закона о јавним
предузећима (''Сл. Гласник РС'', бр
119/13), чланова 22. и 23. Закона о
јавној својини (''Сл. Гласник РС'', број
72/11), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (Сл. Гласник РС'', бр.
129/07) и члана 36. Статута општине
Баточина'', број 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНИХ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ''ЛЕПЕНИЦА
БАТОЧИНА'' БАТОЧИНА

-

-

-

Члан 2.
Изузимају
се
од
Јавног
комуналног предузећа ''7. јули''
Баточина и предају Јавном предузећу
''Лепеница Баточина'' Баточина, на
коришћење а у циљу пружања
комуналних услуга, следећи објекти:
-

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
непокретности које су у својини
општине Баточина у складу са
одредбама Закона о јавној својини, и
то:

Зграда, кп.бр. 88/10 из Л.Н. 104
КО Баточина Варошица, у
површини од 296,14 м2
Пословни објекат, кп.бр. 72/1
из Л.Н. број 1938 КО Баточина
Варошица, у површини од
120,00 м2
Помоћна зграда, кп.бр. 236/2 из
Л.Н. број 766 КО Баточина
Варошица, у површини од
150,00 м2
Зграда пословних услуга кп.бр.
150/4 из Л.Н. 918 КО Баточина
Варошица, у површини од
174,00 м2
Зграда
пословних
услуга,
кп.бр. 150/4 из Л.Н. 918 КО
Баточина
Варошица,
у
површини од 411,00 м2
Зграда бр. 1 за коју није
позната намена, кп.бр. ¼ из
Л.Н. 1988 КО Брзан, у
површини од 16,00 м2
Зграда број 2 -вага, кп.бр. ¼ из
Л.Н. 1988 КО Брзан, у
површини од 16,00 м2.

-

Зграда, кп.бр. 88/10 из Л.Н. 104
КО Баточина Варошица, у
површини од 296,14 м2
Помоћна зграда, кп.бр. 236/2 из
Л.Н. број 766 КО Баточина
Варошица, у површини од
150,00 м2
Зграда пословних услуга кп.бр.
150/4 из Л.Н. 918 КО Баточина
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Варошица, у површини од
174,00 м2
Зграда
пословних
услуга,
кп.бр. 150/4 из Л.Н. 918 КО
Баточина
Варошица,
у
површини од 411,00 м2
Зграда број 2 -вага, кп.бр. ¼ из
Л.Н. 1988 КО Брзан, у
површини од 16,00 м2.

Члан 3.
Вршилац
комуналне
делатности,
Јавно
предузеће
''Лепеница Баточина'' Баточина ће у
складу са законом извршити упис
права коришћења код надлежне
службе катастра непокретности у
Баточини, одмах након ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 4.
По правоснажности ове одлуке
закључиће се уговор између Општине
Баточина и ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе у погледу
преноса
права
коришћења
на
непокретности из члана 2. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Уставом Републике Србије
утврђено је поред осталог да
Република
Србија
уређује
и
обезбеђује
систем
локалне
самоуправе,
правни
положај
привредних
субјеката,
систем
обављања појединих привредних и
других делатности као и да општина у
складу са законом преко својих
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органа уређује и обезбеђује обављање
и развој коуналних делатности (члан
190. став 1. тачка 1. Устава РС''.
Законом
о
комуналним
делатностима (''Сл. Гласник РС'', број
88/2011) прописано је да општина
преко својих органа у складу са
законом уређује и обезбеђује услове
као и начин обављања комуналних
делатности. Такође, тим законом
прописано
је
да
обављање
комуналних делатности од општег
интереса односно од локалног
интереса које општина одреди, може
обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други
привредни субјект на начин прописан
законом.
Према одредбама члана 9.
Закона о јавним предузећима (''Сл.
Гласник
РС'',
број
119/2012),
прописано је да имовину јавног
предузећа чине права својине на
покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права
која су пренета у својину јавног
предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини.
Чланом
13.
Закона
о
комуналним делатностима, одређено
је да је јединица локалне самоуправе
овлашћена да уређује односе између
вршилаца комуналне делатности и
корисника
услуга.
Чланом 14.
одређено је да је вршилац комуналне
делатности дужан да организује рад и
пословање на начин којим се
обезбеђује трајно и несметано
коришћење комуналних услуга на
начин
предвиђен
законом
са
прописима
или
уговореним
квалитетом услуге уз предузимање
мера одржавања, развоја заштите, све
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са циљем унапређења квалитета
услуга код обављања истих.
Како је досадашње ЈКП ''7.
јули'' из Баточине у великим
финансијским и организационим
проблемима,
ради
заштите
и
унапређења комуналних делатности и
заштите комуналних објеката у циљу
коришћења
система,
чувања,
одржавања и његовог развоја, као
делатности од општег интереса, то се
у складу са одредбаа Закона о
локалној самоуправи, Закона о
комуналним делатностима и Закона о
јавној својини, предлаже доношење
одлуке, како би се обезбедила
несметана
употреба
комуналних
услуга за дужи временски период од
стране
његовог
вршиоца
ЈП
''Лепеница Баточина'' Баточина.
Чланом 19. став 1. тачка 3.
Закона о јавној својини (''Сл. Гласник
РС'', број 72/2011), прописано је да
јавна предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе могу
бити корисници ствари у јавној
својини. Како је оснивач ЈП
''Лепеница
Баточина''
Баточина,
јединица локалне самоуправе то су
испуњени
услови
да наведено
предузеће
буде
корисник
непокретности у јавној својини.
Општина Баточина ће након
правоснажности ове одлуке са ЈП
''Лепеница
Баточина''
Баточина
закључити
уговор
којим
ће
регулисати
пренос
предметних
непокретности с обзиром да су им
исте дате само на коришћење а нису
пренете у својину.
Из свега напред изнетог
предлаже се Скупштини општине
Баточина да донесе напред наведену
одлуку
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-779/14-01 од 07.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 4. Закона о
јавним предузећима (''Сл. гласник
РС'', број 119/2012), члана 3. Закона о
јавној својини (''Сл. гласник РС'', број
72/2011), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број
129/07), а у складу са чланом 4.
Закона о комуналним делатностима
(''Сл. Гласник РС'', број 88/2011) и
члана 36. Статута општине Баточина
(''Сл. гласник РС'', број 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 07.11.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ДЕЛА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''7.
ЈУЛИ'' БАТОЧИНА
Члан 1.
У
Одлуци
о
промени
оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа
''7.
јули''
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 2/13, 7/13), ставља се
у целини ван снаге члан 13. став 2.
алинеје 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, и 12.
Члан 2.
Комуналне делатности које је
обављало ЈКП ''7. јули'' Баточина из
члана 1. ове Одлуке, поверене су
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Јавном
предузећу
Баточина'' Баточина.

''Лепеница

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Сл. гласнику општине Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-780/14-01 од 07.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 2, 3. и 5.
Закона о комуналним делатностима ( ''
Сл. гласник РС'', број 88/2011), члана
23. став 1. тачка. 5. и члана 36. став 1.
тачка 6. Статута општине Баточина
(''Службеник
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08), и одредаба
Одлуке о комуналним делатностима
на територији општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 11/14), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПИЈАЦАМА
Члана 1.
У
Одлуци
о
пијацама
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 14/08), у члановима 7,
8, 9, 30, 31, 35, 36, 41. и 44. уместо
речи: ЈКП '' 7.Јули'', уписују се речи
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''Јавно
предузеће
''Лепеница
Баточина'''' у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о
пијацама остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-781/14-01 од
07.11.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 5. и 21. Закона
о
сахрањивању и гробљима (
''Сл.гласник СРС'', бр. 20/77 и 24/85 и
6/89 и ''Сл. гласник РС'', бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05-др. Закон,
120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука
УС) , члана 23. став 1. тачка. 5. и
члана 36. став 1. тачка 6. Статута
општине
Баточина
(''Службеник
гласник општине Баточина'', бр.
10/08), и одредаба Одлуке о
комуналним
делатностима
на
територији
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 11/14), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
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Члан 1.

У Одлуци о сахрањивању и
гробљима
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 14/08) у
члановима 3, 9, 10,11, 15, 17, 19, 22,
23, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42. и 44. уместо речи: ''Јавно
комунално предузеће'', уписују се
речи: ''Јавно предузеће ''Лепеница
Баточина'' Баточина'', у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о
сахрањивању и гробљима остаје
непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-782/14-01 од
07.11.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 2, 3. и 5.
Закона о комуналним делатностима ( ''
Сл. гласник РС'', број 88/2011), члана
23. став 1. тачка. 5. и члана 36. став 1.
тачка 6. Статута општине Баточина
(''Службеник
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/08), и одредаба
Одлуке о комуналним делатностима
на територији општине Баточина
(''Службени
гласник
општине

ГОДИНА 2014.

Баточина'', број 11/14), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У
Одлуци
о
јавним
паркиралиштима (''Службени гласник
општине Баточина'', број 7/09) у
члановима 6, 16. и 21. уместо речи:
''ЈКП ''7.Јули'' Баточина'', уписују се
речи: ''Јавно предузеће ''Лепеница
Баточина'' Баточина'', у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о
јавним
паркиралиштима
остаје
непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-783/14-01 од
07.11.2014.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
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 07.11.2014. године,
донела је

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 07.11.2014. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПОЛЕТАРАЦ'' БАТОЧИНА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПОЛЕТАРАЦ'' БАТОЧИНА

I
БРАНИСЛАВУ
НИКОЛИЋУ из Никшића престаје
мандат члана Управног одбора
Предшколске установе ''Полетарац''
Баточина, из реда представника
локалне самоуправе, услед смрти
именованог.

I ИМЕНУЈE СЕ Марко
Милосављевић из Баточине за члана
Управног
одбора
Предшколске
установе ''Полетарац'' Баточина, из
реда
представника
локалне
самоуправе.

II
Решење објавити у ''
Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 118-11/14-01 од 07.11.2014. год.

II Мандат именованoг из става
I oвог решења трајаће до истека
мандата
Управног
одбора
Предшколске установе ''Полетарац''
Баточина,
именованог
Решењем
Скупштине општине Баточина број
020 -358/14-01 од 04.06.2014. године.
III
Решење објавити у ''
Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

Правни основ за доношење
овог решења садржан је у члану 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
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(''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.
Одредбама члана 54. Закона о
основама система образовања и
васпитања, између осталог, прописано
је да орган управљања има девет
чланова, укључујући и председника,
који чине по три представника
запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Како је Браниславу Николићу
из Никшића престао мандат члана
Управног
одбора
Предшколске
установе ‘’Полетарац’’ Баточина, из
реда
представника
локалне
самоуправе, услед смрти, то је на
основу свега напред наведеног,
донето решење као у диспозитиву.

На основу члана 36. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'' бр. 129/07), члана 52.
Статута општине Баточина (''Сл.
гласник општина Баточина'' бр.
10/08), члана 47-52. и члана 61.
Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'' број
7/12), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 07.11.2014.
године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-51/14-01 од 07.11.2014. год.

II
У осталом делу Решење
о образовању Савета за буџет и
финансије
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 9/12,14/12),
остаје непромењено.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Р Е Ш Е Њ Е
О II ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I У Решењу о образовању
Савета за буџет и финансије
Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 9/12, 14/12), у ставу 1.
мења се:
-

Тачка 3. тако што се уместо
Бранислава
Николића
из
Никшића, за члана именује
Немања Карић из Жировнице.

Бранко Ђокић
III
Ово Решење ступа на
снагу даном доношења и има се
објавити у ''Службеном гласнику
општине Баточина''.
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IV
Решење доставити:
именованом и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-52/14-01 од 07.11.2014.
године

ГОДИНА 2014.

II Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Решење доставити:
именованима, Народној библиотеци
''Вук Караџић'' Баточина и архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић
На основу члана 41. Закона о
култури (''Сл. Гласник РС'', број
72/09) члана 32.став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 36.став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина '' бр. 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 118-12/14-01 од 07.11.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 41. и 42
Закона о култури (''Сл. Гласник РС'',
број 72/09) члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана
36. став 1. тачка 9. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина '' бр. 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници
одржаној
дана
07.11.2014.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
чланови Управног одбора Народне
библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина,
и то:
1. Катарина
Стојановић
из
Баточине, члан- на лични
захтев,
2. Даница Вучковић из Баточине,
члан- на лични захтев,
3. Петра Панић из Баточине,
члан- због одласка у пензију.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови
Управног одбора Народне библиотеке
''Вук Караџић'' Баточина, и то:
1. Славица Милошевић из
Брзана, за члана – из реда запослених,
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2.
Снежана
Лазић
из
Баточине, за члана,
3. Душица Радосављевић из
Брзана, за члана.
II Мандат именованих из
става I овог Решења трајаће до истека
мандата Управног одбора Народне
библиотеке
''Вук
Караџић'',
именованог Решењем Скупштине
општине Баточина број 112-98/12-01
од 07.09.2012.год.
III Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
IV
Решење
доставити:
именованима, Народној библиотеци
''Вук Караџић'' Баточина и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 112-53/14-01 од 07.11.2014.год.

ГОДИНА 2014.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА
I РАЗРЕШАВА СЕ Милана
Младеновић из Милатовца, дужности
вршиоца
дужности
директора
Народне библиотеке ''Вук Караџић'' из
Баточине, због истека мандата.
II Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Решење доставити:
именованој, Народној библиотеци
''Вук Караџић'' Баточина и архиви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 118-13/14-01 од 07.11.2014.год.

Бранко Ђокић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 34. Закона о
култури (''Сл. Гласник РС'', број
72/09) члана 32.став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 36.став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина '' бр. 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је

На основу члана 37. Закона о
култури (''Сл. Гласник РС'', број
72/09) члана 32.став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр. 129/07) и члана 36.став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина '' бр. 10/08), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 07.11.2014.године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈЕ СЕ Милијана
Јовановић професор српског језика и
књижевности
из
Баточине,
за
вршиоца
дужности
директора
Народне библиотеке ''Вук Караџић'' из
Баточине, на период од годину дана.
II Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у

ГОДИНА 2014.

''Службеном
Баточина''.

гласнику

општине

III
Решење доставити:
именованој, Народној библиотеци
''Вук Караџић'' Баточина и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-784/14-01 од
07.11.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранко Ђокић

На основу члана 120. Закона о
раду (''Сл.гласник РС'' бр.24/05, 61/05,
54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 53.
и 69. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина,
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 7/12),
Комисија за избор, именовања и
административне
послове
СО
Баточина, на седници одржаној дана
07.11.2014. године, донела је
О ДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈУБИЛАРНИХ
НОВЧАНИХ НАГРАДА
ИЗАБРАНИМ
И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА

Јубиларном
годином
рада
сматра се година у којој лица из члана
1. ове одлуке навршавају 10, 20, 30 и
40 година рада у општини Баточина.
Члан 3.
Појединачна
решења
о
остваривању права из члана 1. ове
Одлуке доноси Комисија за избор,
именовања
и
административне
послове СО Баточина
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

Члан 1.
Изабраним и постављеним
лицима која су у радном односу у
општини Баточина, може се доделити
јубиларна новчана награда.
Члан 2.

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СО БАТОЧИНА
Број: 020-774/14-01 од 07.11.2014.
године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марија Вукић
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