СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIV

ГОДИНА 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
БАТОЧИНА

ГОДИНА 2016.

23.08.2016. године

БРОЈ 14

На основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
9. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 23.08.2016.
године, у 10,10 часова, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
Утврђује се да је Небојши
Милосављевићу
из
Баточине,
одборнику
Скупштине
општине
Баточина са Изборне листе Коалиција
Александар Вучић – Србија побеђује,
престао мандат одборника, због
поднете оставке.
II
Ову Одлуку објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
Образложење

Правни основ за доношење
Одлуке
о
престанку
мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним
изборима
(''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011) којим је
утврђено да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је
изабран
подношењем
оставке.
Одредбама члана 46. став 2. и 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07,
34/10- Одлука УС и 54/11), утврђено
је да одборник може поднети оставку
између две седнице у форми оверене
писане изјаве, као и да је Скупштина
дужна да о поднетој оставци одлучи
на првој наредној седници.
Одборник
СО
Баточина
Небојша Милосављевић изабран са
Изборне листе Коалиција Александар
Вучић – Србија побеђује, дана
04.08.2016. године, поднео је писану
оставку на одборнички мандат,
оверену 04.08.2016. године код
Општинске управе општине Баточина
под Ов. бр. 3940.
У складу са чланом 46. став 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и
54/2011)
Скупштина општине Баточина је
утврдила
престанак
мандата
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одборника Небојше Милосављевића
из Баточине, због поднете оставке.
На основу члана 49. став 1.
Закона о локалним изборима утврђено
је да се против Одлуке о престанку
мандата одборника може изјавити
жалба Управном суду.
На основу наведеног, донета је
Одлука као у диспозитиву.

ГОДИНА 2016.

II
Ову Одлуку објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-782/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

__________________________
На основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
9. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 23.08.2016.
године, у 10,10 часова, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
Утврђује се да је Небојши
Трајковићу из Баточине, одборнику
Скупштине општине Баточина са
Изборне листе Јединствена Србија Драган Марковић Палма, престао
мандат одборника, због поднете
оставке.

Правни основ за доношење
Одлуке
о
престанку
мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним
изборима
(''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011) којим је
утврђено да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је
изабран
подношењем
оставке.
Одредбама члана 46. став 2. и 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07,
34/10- Одлука УС и 54/11), утврђено
је да одборник може поднети оставку
између две седнице у форми оверене
писане изјаве, као и да је Скупштина
дужна да о поднетој оставци одлучи
на првој наредној седници.
Одборник
СО
Баточина
Небојша Трајковић изабран са
Изборне листе Јединствена СрбијаДраган Марковић Палма, дана
18.08.2016. године, поднео је писану
оставку на одборнички мандат,
оверену 18.08.2016. године код
Општинске управе општине Баточина
под Ов. бр. 4025.
У складу са чланом 46. став 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и
54/2011)
Скупштина општине Баточина је
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утврдила
престанак
мандата
одборника Небојше Трајковића из
Баточине, због поднете оставке.
На основу члана 49. став 1.
Закона о локалним изборима утврђено
је да се против Одлуке о престанку
мандата одборника може изјавити
жалба Управном суду.
На основу наведеног, донета је
Одлука као у диспозитиву.

ГОДИНА 2016.

II
Ову Одлуку објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
III
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-783/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

__________________________
На основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
9. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 23.08.2016.
године, у 10,10 часова, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
Утврђује се да је Ани Аничић
из Баточине, одборнику Скупштине
општине Баточина са Изборне листе
Демократска странка-Др Ана Аничић,
престао мандат одборника, због
поднете оставке.

Правни основ за доношење
Одлуке
о
престанку
мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним
изборима
(''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011) којим је
утврђено да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је
изабран
подношењем
оставке.
Одредбама члана 46. став 2. и 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07,
34/10- Одлука УС и 54/11), утврђено
је да одборник може поднети оставку
између две седнице у форми оверене
писане изјаве, као и да је Скупштина
дужна да о поднетој оставци одлучи
на првој наредној седници.
Одборник СО Баточина Ана
Аничић изабрана са Изборне листе
Демократска странка-Др Ана Аничић,
дана 23.08.2016. године, поднела је
писану оставку на одборнички
мандат, оверену 23.08.2016. године
код Општинске управе општине
Баточина под Ов. бр. 4061.
У складу са чланом 46. став 4.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и
54/2011)
Скупштина општине Баточина је
утврдила
престанак
мандата
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одборника Ане Аничић из Баточине,
због поднете оставке.
На основу члана 49. став 1.
Закона о локалним изборима утврђено
је да се против Одлуке о престанку
мандата одборника може изјавити
жалба Управном суду.
На основу наведеног, донета је
Одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-784/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

__________________________
На основу члана 48. и 56.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
9. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), и Извештаја Верификационог
одбора,
Скупштина
општине
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, у 10,15 часова,
донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
ПОТВРЂУЈE СЕ мандат
одборника
Марини
Антић,
трговинском
техничару
из
Милатовца,
са
Изборне
листе
Коалиција Александар Вучић - Србија
побеђује.

ГОДИНА 2016.

II Мандат одборника Марине Антић
почиње да тече даном потврђивања
мандата и траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
III
Ову
''Службеном
Баточина''.

Одлуку објавити у
гласнику
општине

IV
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о потврђивању мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и
54/2011) којима је утврђено да мандат
одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата, да скупштина
одлучује о потврђивању мандата
одборника, као и да у гласању поред
одборника, могу учествовати и
кандидати
којима
су
мандати
додељени у складу са чланом 48.
Закона и који имају уверење изборне
комисије
јединице
локалне
самоуправе да су изабрани. Такође,
одредбама члана 48. став 2. Закона о
локалним
изборима
(''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011) утврђено је да
када одборнику који је изабран са
коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату са Изборне листе
коме није био додељен мандат припаднику исте политичке странке.

4

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Одборник Скупштине општине
Баточина, Небојша Милосављевић из
Баточине изабран са Изборне листе
Коалиција Александар Вучић –
Србија побеђује, поднео је оверену
оставку дана 04.08.2016. године на
одборнички мандат.
Општинска изборна комисија
доделила је мандат одборника
Марини Антић из Милатовца и издала
уверење о избору за одборника број
013-306/16-01 од 09.08.2016. године.
Кандидат за одборникa Марина
Антић дала je писану сагласност да
прихвата
мандат
одборника
Скупштине општине Баточина.
На основу члана 56. став 7.
Закона о локалним изборима утврђено
је да се против Одлуке
о
потврђивању мандата одборника
може изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе.

ГОДИНА 2016.

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
ПОТВРЂУЈE СЕ мандат
одборника Зорану Милосављевићу,
машинбравару из Баточине, са
Изборне листе Јединствена Србија –
Драган Марковић Палма.
II
Мандат одборника Зорана
Милосављевића почиње да тече
даном потврђивања мандата и траје до
истека мандата одборника коме је
престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-786/16-01 од 23.08.2016.
године

IV
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења
Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Образложење

Бранислав Павловић

Правни основ за доношење
Одлуке о потврђивању мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и
54/2011) којима је утврђено да мандат
одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата, да скупштина
одлучује о потврђивању мандата
одборника, као и да у гласању поред
одборника, могу учествовати и
кандидати
којима
су
мандати

__________________________
На основу члана 48. и 56.
Закона
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана
9. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број 7/12,
16/13), и Извештаја Верификационог
одбора,
Скупштина
општине
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, у 10,10 часова,
донела је
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додељени у складу са чланом 48.
Закона и који имају уверење изборне
комисије
јединице
локалне
самоуправе да су изабрани. Такође,
одредбама члана 48. став 1. Закона о
локалним
изборима
(''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011) утврђено је да
када одборнику престане мандат пре
истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем
кандидату са исте изборне листе коме
није био додељен мандат одборника.
Одборник Скупштине општине
Баточина, Небојша Трајковић из
Баточине изабран са Изборне листе
Јединствена Србија-Драган Марковић
Палма, поднео је оверену оставку
дана
18.08.2016.
године
на
одборнички мандат.
Општинска изборна комисија
доделила је мандат одборника Зорану
Милосављевићу из Баточине и издала
уверење о избору за одборника број
013-307/16-01 од 18.08.2016. године.
Кандидат за одборникa Зоран
Милосављевић
дао
je
писану
сагласност да прихвата мандат
одборника
Скупштине
општине
Баточина.
На основу члана 56. став 7.
Закона о локалним изборима утврђено
је да се против Одлуке
о
потврђивању мандата одборника
може изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-785/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГОДИНА 2016.

На основу члана 33. и 35.
Закона о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', број 61/2005, 107/2009,
78/2011), члана 32. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07
и 83/14-др.закон), члана 36. став 1.
тачка 6. и 15. Статута општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 10/08) и
Мишљења Министарства финансија Управе за јавни дуг број 4011193/2016-001 од 1. августа 2016.
године, наш заводни број 020-565/1601 од 03.08.2016. године, Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 23.08.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА
ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ
Члан 1.
Општина Баточина ће се ради
финансирања текуће ликвидности
задужити износу од 12.000.000,00
динара
(словима:
дванаестмилионадинара).
Члан 2.
Задуживање из члана 1. ове
одлуке извршиће се закључивањем
Уговора са пословном банком.
Овлашћује
се
председник
општине да у име и за рачун општине
Баточина закључи уговор о кредиту.
Члан 3.
Општина
Баточина
ће
приликом доношења одлука о буџету
општине
Баточина
обезбедити
средства за благовремено и уредно

Бранислав Павловић
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измирење обавеза по закљученом
уговору.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-788/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

__________________________
На основу члана 47. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011,
93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,
142/14, 68/15-др. закон и 103/15), 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“,
Редни
број
А

1
1.1

1.2
2
2.1

ГОДИНА 2016.

бр. 10/08) и Одлуке о буџету општине
Баточина за 2016. годину („Службени
гласник општине Баточина“, број 16/15 и
6/16), на предлог Општинског већа
општине Баточина, Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, донела је
О Д Л У К У
о другој измени и допуни Одлуке о
буџету општине Баточина за 2016.
годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине
Баточина за 2016. годину број 0201143/15-01
од
18.12.2015.
године
(„Службени гласник општине Баточина“,
број 16/15 и 6/16), у даљем тексту:
Одлука, члан 1. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и
издаци буџета општине Баточина за 2016.
годину по свим изворима средстава
финансирања буџета (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:

Опис

Износ у
динарима

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
- Буџетска средства
- Остали извори
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

453.983.930,33
436.483.930,33
397.600.000,00
25.623.930,33
17.500.000,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
- Буџетска средства
- Остали извори

455.785.655,32
339.569.807,33
308.872.877,00
30.696.930,33
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ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
- Буџетска средства
- Остали извори

2.2

116.215.847,99
73.727.123,00
42.488.724,99

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-1.801.724,99

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)

Б

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-1.801.724,99

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

32.317.724,99
2.494.000,00
33.010.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

1.801.724,99

Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава
финансирања буџета, утврђени су у следећим износима:
Редни
број
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
4
5
6
II
1

ОПИС
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи, у чему:
Поједине врсте накнада са одређеном наменом
Приходи од продаје добара и услуга
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи

Економска
класификација

Износ у
динарима

7+8
71

453.983.930,33
226.000.000,00

711
711180
713
714+716
74

731+732
733
771
8

152.870.000,00
2.000.000,00
46.000.000,00
25.130.000,00
66.506.528,00
6.000.000,00
60.506.528,00
13.260.000,00
129.037.402,33
1.680.000,00
17.500.000,00

4+5
4

455.785.655,32
281.405.199,83
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

III

1
2
2.1
2.2
IV
3
3.1
3.2
3.3
4

V

Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камате
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи, у чему:
- Средства резерви
2 Трансфери
3 Издаци за набавку нефинансијске имовине
4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

ГОДИНА 2016.
41
42
44
45
47
48+49
499
463
5
62

68.020.232,00
158.274.360,56
4.970.000,00
12.100.000,00
10.463.316,33
27.577.290,94
4.875.240,94
58.164.607,50
116.215.847,99

9

32.317.724,99

Примања по основу отплата кредита и продаје
финансијске имовине
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора

92
91
911
912

32.317.724,99
32.317.724,99

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине

6
61
611
612
613
6211

33.010.000,00
33.010.000,00
33.010.000,00

3

2.494.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
Члан 2.

Члану 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2016. годину, мења се и гласи:
Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава
финансирања буџета планирају се у следећим износима:
Ред.
Број
1

Екон.
Клас.
711

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ

Средства из
буџета 2016

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

154.870.000,00

Средства из
осталих
извора 2016
0,00

Укупна
средства 2016

%

154.870.000,00

31,68

1.1

711110

- порез на зараде

129.000.000,00

129.000.000,00

1.2

711120

- порез на приходе од самосталне делатности

8.100.000,00

8.100.000,00

1.3

711143

- порез на приходе од непокретности

4.000.000,00

4.000.000,00

1.4

711145

- порез од давања у закуп покретних ствари

200.000,00

200.000,00
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1.5

711146

- порез на приходе од пољопривреде и шумарства

1.6

711147

- порез на земљиште

1.7

711148

- порез од непокретности по решењу ПУ

1.8

711161

- порез на приходе од осигурања лица

50.000,00

50.000,00

1.9

711180

- самодопринос

2.000.000,00

2.000.000,00

1.10

711190

- порез на друге приходе

6.500.000,00

6.500.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000,00

10.000,00

713

Порез на имовину

46.000.000,00

2.1

713120

- порез на имовину

35.000.000,00

35.000.000,00

2.2

713310

- порез на наслеђе и поклоне

2.000.000,00

2.000.000,00

2.3

713420

- порез на капиталне трансакције

9.000.000,00

9.000.000,00

2

3

714

Порез на добра и услуге

17.130.000,00

0,00

0,00

46.000.000,00

17.130.000,00

3.1

714440

- средства за противпожарну заштиту

30.000,00

30.000,00

3.2

714513

- комунална такса за држање моторних возила

8.000.000,00

8.000.000,00

3.3

714543

- накнада за промену намене земљишта

2.000.000,00

2.000.000,00

3.4

714548

- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач

2.000.000,00

2.000.000,00

3.5

714552

- боравишна такса

100.000,00

100.000,00

3.6

714562

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

5.000.000,00

5.000.000,00

Други порези

8.000.000,00

- комунална такса за истицање фирме на пословном простору

8.000.000,00

4
4.1
5
5.1
6

716
716111
732
732151
733

13.260.000,00

13.260.000,00

- текуће донације од међународних организација

0,00

13.260.000,00

13.260.000,00

Текући трансфери од других нивоа власти

112.099.068,00

16.938.334,33

129.037.402,33

112.099.068,00

733151

- текући трансфери од других нивоа власти

733152
733154

- остали трансфери у корист нивоа општина
- текући наменски трансфери од Републике у корист општина
Приходи од имовине

7.1

741150

- камате на средства консолидованог рачуна трезора

7.2

741510

- накнада за коришћење природних добара

7.3

741522

- накнада за коришћење пољопривредног земљишта

7.4

741526

- накнада за коришћење шума и шумског земљишта

7.5

741531

- комунална такса на кор. простора на јав. површинама

7.6

741532

- комунална такса за кор. простора за паркирање

7.7

741533

- комунална такса за коришћење слободних површина

7.8

741534

- накнада за коришћење грађевинског земљишта

7.9

741535

- комунална такса за заузеће грађевинског материјала

7.10

741538

8
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45.880.932,00

1,64

2,71

26,40

112.099.068,00
50.000,00
16.888.334,33

50.000,00
16.888.334,33

0,00

45.880.932,00

480.932,00

480.932,00

6.500.000,00

6.500.000,00

850.000,00

850.000,00

200.000,00

200.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

650.000,00

650.000,00

150.000,00

150.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

650.000,00

650.000,00

- допринос за уређење грађевинског земљишта

4.400.000,00

4.400.000,00

Приходи од продаје добара и услуга

5.150.000,00

2.195.596,00

7.345.596,00

650.000,00

1.338.596,00

1.988.596,00

8.1

742150

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа општина

8.2

742251

- општинске административне таксе

3.500.000,00

3.500.000,00

8.3

742253

- накнада за уређивање земљишта

1.000.000,00

1.000.000,00

8.4

742378

- Родитељски динар за ваннаставне активности

0,00

3,50

8.000.000,00

0,00

6.2
6.3

741

8.000.000,00

Донације од међународних организација

6.1

7

0,00

9,41

857.000,00

857.000,00
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743

Новчане казне и одузета имовинска корист

6.300.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

300.000,00

300.000,00

9.1

743324

- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје

9.2

743351

- приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина

10

745

4.810.000,00

6.980.000,00

2.000.000,00

4.810.000,00

6.810.000,00

- oстали приходи у корист нивоа општина

10.2

745153

- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина

10.3

745154

- закупнина за стан у општинској својини

11.1
12
12.2
13
13.1
14
14.1

771111
811
811141
841
841151
911
911451

6.300.000,00

2.170.000,00

745151

771

0,00

Мешовити и неодређени приходи

10.1

11
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50.000,00

50.000,00

120.000,00

120.000,00

Мешовити и неодређени приходи

0,00

1.680.000,00

1.680.000,00

- меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

1.680.000,00

1.680.000,00

Примања од продаје непокретности

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

- примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

7.000.000,00

Примања од продаје земљишта

10.500.000,00

- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

10.500.000,00

1,29

1,43

0,34

1,43

7.000.000,00
0,00

10.500.000,00

2,15

10.500.000,00

Примања од домаћих задуживања

0,00

32.317.724,99

32.317.724,99

- примања од задуживања од пословних банака у земљи

0,00

32.317.724,99

32.317.724,99

415.100.000,00

71.201.655,32

486.301.655,32

99,49

2.494.000,00

2.494.000,00

0,51

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
УКУПНО

415.100.000,00

73.695.655,32

488.795.655,32

6,61

100,00

Члан 3.

Шифра програма

01

1101

Програмска
активност

Редни број

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

Назив програма/програмске активности

Локални развој и просторно планирање
0001 ПА 0001- Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
0002 ПА 0002- Уређивање грађевинског земљишта

02

0601
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Комунална делатност
ПА 0001- Водоснабдевање
ПА 0002- Управљање отпадним водама
ПА 0003- Одржавање депонија
ПА 0004- Даљинско грејање
ПА 0005- Јавни превоз
ПА 0006- Паркинг сервис
ПА 0007- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
ПА 0008- Јавна хигијена
ПА 0009- Уређење и одржавање зеленила

Средства из
буџета 2016

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства 2016

6.263.280,00

0,00

6.263.280,00

4.663.280,00

0,00

4.663.280,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

88.719.269,00
1.600.000,00
14.742.432,00
11.000.000,00
0,00
500.000,00
200.000,00
2.500.000,00
9.040.000,00
2.555.000,00

8.843.188,21
8.000.000,00
253.188,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97.562.457,21
9.600.000,00
14.995.620,21
11.000.000,00
0,00
500.000,00
200.000,00
2.500.000,00
9.040.000,00
2.555.000,00
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0010 ПА 0010- Јавна расвета
0011 ПА 0011- Одржавање гробаља и погребне услуге
0014 ПА 0014- Остале комуналне услуге
03

Локални економски развој

1501
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36.111.732,00
1.400.000,00
9.070.105,00

0,00
0,00
590.000,00

36.111.732,00
1.400.000,00
9.660.105,00

270.000,00

0,00

270.000,00

0001 ПА 0001- Подршка постојећој привреди

270.000,00

0,00

270.000,00

680.000,00
680.000,00

200.000,00
200.000,00

880.000,00
880.000,00

0,18

5.920.000,00
270.000,00
4.150.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.920.000,00
270.000,00
4.150.000,00
1.500.000,00

1,21

Заштита животне средине

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,27

ПА 0001- Управљање заштитом животне средине и
природних вредности

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

04

1502

Развој туризма
0002 ПА 0002- Туристичка промоција

05

0101

Развој пољопривреде
0001 ПА 0001- Унапређење услова за пољопривредну делатност
0002 ПА 0002- Подстицаји пољопривредној производњи
0003 ПА 0003- Рурални развој

06

0401
0001

0,06

07

0701

Путна инфраструктура
0001 ПА 0001- Управљање саобраћајном инфраструктуром
0002 ПА 0002- Одржавање путева

45.823.442,00
1.114.700,00
44.708.742,00

31.939.554,78
5.310.000,00
26.629.554,78

77.762.996,78
6.424.700,00
71.338.296,78

15,91

08

2001

Предшколско васпитање
0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа

33.750.926,00
33.750.926,00

12.171.000,00
12.171.000,00

45.921.926,00
45.921.926,00

9,39

09

2002

31.483.768,50

0,00

31.483.768,50

6,44

0001 ПА 0001- Функционисање основних школа

31.483.768,50

0,00

31.483.768,50

10

2003

Средње образовање
0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа

12.472.500,00
12.472.500,00

0,00
0,00

12.472.500,00
12.472.500,00

2,55

11

0901

Социјална и дечија заштита
0001 ПА 0001- Социјалне помоћи

13.361.000,00
6.645.000,00

18.773.316,33
1.013.316,33

32.134.316,33
7.658.316,33

6,57

0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама

3.086.000,00

17.760.000,00

20.846.000,00

0005 ПА 0005- Активности Црвеног крста
0006 ПА 0006- Дечја заштита

1.030.000,00
2.600.000,00

0,00
0,00

1.030.000,00
2.600.000,00

Примарна здравствена заштита

3.605.000,00

0,00

3.605.000,00

ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене
заштите

3.605.000,00

0,00

3.605.000,00

18.190.714,00
16.190.714,00

1.258.596,00
1.138.596,00

19.449.310,00
17.329.310,00

2.000.000,00

120.000,00

2.120.000,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

12

Основно образовање

1801
0001

13

14

1201

Развој културе
0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе
ПА 0002- Подстицаји културном и уметничком
0002
стваралаштву
Развој спорта и омладине

1301

ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
0001
удружењима и савезима
15

Локална самоуправа

0602
0001
0002
0003
0004
0006
0007
0010

ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПА 0002- Месне заједнице
ПА 0003- Управљање јавним дугом
ПА 0004- Општинско јавно правобранилаштво
ПА 0006- Информисање
ПА 0007- Канцеларија за младе
ПА 0010- Резерве
УКУПНО:

141.160.100,50

510.000,00 141.670.100,50

91.369.561,00

0,00

91.369.561,00

6.711.298,56
37.470.000,00
434.000,00
100.000,00
200.000,00
4.875.240,94

0,00
510.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.711.298,56
37.980.000,00
434.000,00
100.000,00
200.000,00
4.875.240,94

415.100.000,00

0,74

3,98

2,48

28,98

73.695.655,32 488.795.655,32 100,00
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Члан 4.
У члану 4. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део врше се следеће
измене и допуне расхода буџета и то:
На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 1, глава 1.1 – Председник
општине, врше се следеће измене:
 У апропријацији 001, економске класификације 411 – Плате, накнаде и
додаци запосленима, износ „3.253.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„3.503.000,00“;


У апропријацији 002, економске класификације 412 – Социјални
доприноси, износ „583.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„628.000,00“;



У апропријацији 003, економске класификације 422 – Трошкови путовања,
износ „150.000,00“ у колони 10 замењује се износом „130.000,00“;



У апропријацији 004, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „500.000,00“ у колони 10 замењује се износом „450.000,00“;



У апропријацији 005, економске класификације 425 – Трошкови одржавања
возила, износ „250.000,00“ у колони 10 замењује се износом „150.000,00“;



У апропријацији 006, економске класификације 426 – Материјал, износ
„800.000,00“ у колони 10 замењује се износом „600.000,00“;



У апропријацији 007, економске класификације 465 – Остале текуће
дотације по закону, износ „434.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„464.000,00“;

На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 2, глава 2.1 – Скупштина
општине, врше се следеће измене:


У апропријацији 009, економске класификације 411 – Плате, накнаде и
додаци запосленима, износ „1.950.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„1.700.000,00“;



У апропријацији 010, економске класификације 412 – Социјални
доприноси, износ „350.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„305.000,00“;



У апропријацији 013, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „4.691.000,00“ у колони 10 замењује се износом „4.871.000,00“, а по
подекономским класификацијама се мења како следи:
План
Ребаланс

-Накнада одборницима Скупштине
- Бруто накнада председнику и заменику предс.
Скупштине

2.075.000,00

2.475.000,00

516.000,00

696.000,00
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-Трошкови репрезентације

850.000,00

550.000,00

-Трошкови празника општине

300.000,00

200.000,00


У апропријацији 014, економске класификације 426 – Maтеријал, износ
„500,00,00“ у колони 10 замењује се износом „400.000,00“, а по подекономским се
мења и гласи:
План
- Материјални трошкови за Скупштину



Ребаланс

300.000,00

200.000,00

У апропријацији 015, економске класификације 465 – Остале текуће
дотације по закону, износ „318.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„288.000,00“;

На функцији 130 - Опште услуге, раздео 4, глава 4.1 – Општинска управа, врше се
следеће измене:


У апропријацији 039, економске класификације 423 – Услуге по Уговору,
износ „6.563.388,00“ у колони 10 замењује се износом „6.463.388,00“, а по
подекономским, мења се и гласи:
План

- Трошкови репрезентације



500.000,00

400.000,00

У апропријацији 041, економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „5.000.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„3.600.000,00“, а по подекономским, мења се и гласи:
План

- Уређивање канала



Ребаланс

4.200.000,00

Ребаланс
2.800.000,00

У апропријацији 042, економске класификације 426 – Материјални
трошкови , износ „1.250.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„1.100.000,00“, а по подекономским, мења се и гласи:
План

- Расходи за материјал

850.000,00

Ребаланс
700.000,00

На функцији 830 – Услуге емитовања и штампања, раздео 4, глава 4.1 – Општинска
управа , врше се следеће измене и допуне
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У апропријацији 051, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „800.000,00“ у колони 10 замењује се износом „100.000,00“,

На функцији 620 – Развој заједнице, раздео 4, глава 4.1 – Општинска управа, врше
се следеће измене и допуне;


У апропријацији 055, економске класификације 511 – Пројектно планирање,
износ „3.963.280,00“ у колони 10 замењује се износом „4.663.280,00“,

На функцији 170 – Трансакције јавног дуга, раздео 4, глава 4.1.2 – Трансакције
јавног дуга , врше се следеће измене и допуне


У апропријацији 061, економске класификације 441 – Отплате камате
домаћим кредиторима, износ „4.100.000,00“ у колони 10 замењује се
износом „4.600.00,00“,



Додаје се апропријација са редним бројем 199, економске класификације
444 – Пратећи трошкови задуживања са опредељеним износом средстава од
„60.000,00“. у колони 10.



У апропријацији 063, економске класификације 611 – Отплате главнице
домаћим пословним банкама, износ „15.500.000,00“ у колони 10 замењује се
износом „27.500.000,00“,

На функцији 911 – Предшколско образовање, раздео 4, глава 4.2 – Предшколска
установа "Полетарац", врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 075, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „330.000,00“ у колони 10 замењује се износом „220.000,00“,

На функцији 912 – Основно образовање, раздео 4, глава 4.3 – Основна школа
"Свети Сава", врше се следеће измене:


У апропријацији 086, економске класификације 463 –
Донације и
трансфери (са структуром), износ „32.275.804,50“ у колони 10 замењује се
износом „31.483.768,50“; а по подекономским класификацијама се мења
како следи:
План

423000
425000
47200
5

- Услуге по уговору
-Текуће поправке и одржавање
- Накнаде за социјалну заштиту
- Издаци за нефинансијску имовину

2.750.000,00
2.800.000,00
100.000,00
2.822.036,00

Ребаланс
2.100.000,00
1.550.000,00
150.000,00
3.880.000,00
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На функцији 920 – Средње образовање, раздео 4, глава 4.4 – Средња
"Никола Тесла", врше се следеће измене:


школа

У апропријацији 087, економске класификације 463 –
Донације и
трансфери (са структуром), износ „14.297.500,00“ у колони 10 замењује се
износом „12.472.500,00“; а по подекономским класификацијама се мења
како следи:
План

421000
423000

- Стални трошкови
-Услуге по уговору

425000
426000

- Текуће поправке и одржавање
-Материјал

472000
5

-Накнада за соц.заштиту
- Издаци за нефинансијску имовину

Ребаланс

7.267.500,00
750.000,00

7.247.500,00
570.000,00

900.000,00
545.000,00

500.000,00
480.000,00

120.000,00
2.200.000,00

60.000,00
1.100.000,00

На функцији 820 – Услуге културе, раздео 4, глава 4.5 –Културно Туристички
Центар "Доситеј Обрадовић“, врше се следеће измене:


У апропријацији 095, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ ,,1.130.000,00“ у колони 10 замењује се износом „880.000,00“.



У апропријацији 096, економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ ,,1.000.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„600.000,00“.



У апропријацији 102, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ ,,920.000.00“ у колони 10 замењује се износом „520.000,00“.

На функцији 820 – Услуге културе, раздео 4, глава 4.6. –Народна Библиотека "Вук
Караџић“, врше се следеће измене:


У апропријацији 113, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ ,,600.000.00“ у колони 10 замењује се износом „700.000,00“.



У апропријацији 114, економске класификације 422 – Трошкови путовања,
износ ,,100.000.00“ у колони 10 замењује се износом „30.000,00“.



У апропријацији 115, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ ,,930.940.00“ у колони 10 замењује се износом „730.940,00“.



У апропријацији 117, економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ ,,300.000.00“ у колони 10 замењује се износом
„100.000,00“.
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У апропријацији 123, економске класификације 512 –Oпрема, износ
,,480.000.00“ у колони 10 замењује се износом „424.523,00“.

На функцији 700 – Здравство, раздео 4, глава 4.8. – „Здравство ", врше се следеће
измене и допуне:


У апропријацији 126, економске класификације 463 –
Донације и
трансфери (са структуром), износ „5.100,000,00“ у колони 10 замењује се
износом „3.605.000,00“; а подпозиција 421000 Стални трошкови се „брише“
док остале подекономске класификацијије се мењају како следи,
План

423000
424000
425000
426000
512000

-Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање л
-Материјал
- Издаци за набавку опреме

2.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
2.000.000,00

Ребаланс
1.743.000,00
380.000,00
400.000,00
157.000,00
925.000,00

На функцији 810 – Услуге рекреације и спорта 4, глава 4.9. – „Канцеларија за спорт
", врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 127, економске класификације 481 – Дотације спортским
омладинским организацијама-, износ „19.200.000,00“ у колони 10 замењује
се износом „11.500.000,00“; .

На функцији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, раздео 4,
глава 4.10 – „Социјална заштита“, врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 129, економске класификације 463 – Социјална заштитапроширена права, износ „2.660.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„2.260.000,00“; а по подекономским класификацијама се мења како следи:
План

423000
425000

- Услуге по уговору
-Текуће поправке и одржавање

200.000,00
800.000,00

Ребаланс
100.000,00
500.000,00

На функцији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, раздео 4,
глава 4.10.1 – Финансирање пројеката , врше се следеће измене и допуне:

У апропријацији 138, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ ,,200.000,00“ у колони 10 замењује се износом „370.000,00“,
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У апропријацији 139, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ ,,1.273.000,00“ у колони 10 замењује се износом „1.103.000,00“, а износ
„9.835.500,00“ у колони 11 замењује се износом „9.315.500,00“.

У апропријацији 140, економске класификације 426 – Материјал, износ
,,181.500,00“ у колони 11 замењује се износом „701.500,00“,.

Извори финансирања за функцију 090 - раздео 4, глава 4.10.1 Финансирање пројеката:
0105-

Приходи из буџета
Донације
Укупно :

2.286.000,00
13.260.000,00
15.546.000,00

На функцији 451 – Друмски саобраћај, раздео 4, глава 4.11 – Фонд за путеве, врше
се следеће измене и допуне:


У апропријацији 142, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ „75.000,00“ у колони 10 замењује се износом „95.000,00“;



У апропријацији 143, економске класификације 422 – Трошкови путовања,
износ „20.000,00“ у колони 10 замењује се износом „0,00“;



У апропријацији 144, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „724.700,00“ у колони 10 замењује се износом „669.700,00“;



У апропријацији 149, економске класификације 424 – Специјализоване
услуге, износ ,,14.025.300,00“ у колони 10 замењује се износом
„13.930.282,00“, а износ „3.360.000,00“ у колони 11 замењује се износом
„2.565.018,00“.



У апропријацији 152, економске класификације 511 – Инвестиционо
одржавање, износ ,,31.149.900,00“ у колони 10 замењује се износом
„27.432.156,00“, а износ „12.064.536,78,00“ у колони 11 замењује се
износом „24.064.536,78,00“.

Извори финансирања за функцију 451:
01Приходи из буџета
07Трансфери од других нивоа власти
10Примања од домаћих задуживања
Укупно за функцију 451:

44.823.442,00
7.875.018,00
24.064.536,78
76.762.996,78
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На функцији 520 – Управљање отпадним водама, раздео 4, глава 4.12 – Фонд
комуналне делатности, врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 156, економске класификације 511 – Инвестиционо
одржавање, износ „13.272.332,00“ у колони 10 замењује се износом
„14.642.432,00.

На функцији 510 – Управљање отпадом, раздео 4, глава 4.12 – Фонд комуналне
делатности, врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 158, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ „7.640.000,00“ у колони 10 замењује се износом „7.860.000,00“,



У апропријацији 159, економске класификације 421 – Стални трошкови,
износ „2.000.000,00“ у колони 10 замењује се износом „1.780.000,00“;



У апропријацији 160, економске класификације 426 – Материјал
„135.000,00“ у колони 10 замењује се износом „55.000,00“;

На функцији 640 – Улична расвета, раздео 4, глава 4.12 – Фонд комуналне
делатности, врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 163, економске класификације 511 – Инвестиционо
одржавање, износ „15.546.732,00“ у колони 10 замењује се износом
„15.471.732,00“,

На функцији 620 – Развој заједнице, раздео 4, глава 4.12 – Фонд комуналне
делатности, врше се следеће измене и допуне:


У апропријацији 169, економске класификације 422 – Трошкови путовања,
износ „25.000,00“ у колони 10 замењује се износом „37.000,00“,



У апропријацији 170, економске класификације 423 – Услуге по уговору,
износ „2.447.680,00“ у колони 10 замењује се износом „2.637.680,00“;



У апропријацији 171, економске класификације 424 – Специјализоване
услуге, износ „1.125.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„1.035.000,00“;



У апропријацији 173, економске класификације 426 – Материјал, износ
„406.750,00“ у колони 10 замењује се износом „331.750,00“;



У апропријацији 177, економске класификације 511 – Инвестиционо
одржавање, износ „900.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„100.000,00“;
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У апропријацији 178, економске класификације 512 – Средства за набавку
опреме, износ „150.000,00“ у колони 10 замењује се износом „50.000,00“;
Извори финансирања за функцију 630:
01- Приходи из буџета
1.600.000,00
10- Примања од домаћих задуживања
8.000.000,00
Извори финансирања за функцију 520:
01- Приходи из буџета
14.742.432,00
10- Примања од домаћих задуживања
253.188,21
Извори финансирања за функцију 510:
01- Приходи из буџета
20.695.000,00
Извори финансирања за функцију 640:
01-Приходи из буџета
36.111.732,00
Извори финансирања за функцију 620:
01- Приходи из буџета
9.070.105,00
04- Сопствени приходи
590.000,00

На функцији 421 – Пољопривреда, раздео 4, глава 4.13 – Пољопривреда, врше се
следеће измене и допуне:


У апропријацији 181, економске класификације 454 – Субвенције у
пољопривреди, износ „3.650.000,00“ у колони 10 замењује се износом
„4.150.000,00“;

На функцији 451 – Друмски саобраћај, раздео 4, глава 4.14 – Јавна предузећа, врше
се следеће измене и допуне:
 У апропријацији 189, економске класификације 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима, износ „3.500.000,00“ у колони 10 замењује се
износом „1.000.000,00“;
На функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, раздео
4, глава 4.15 – Месне заједнице, врше се следеће измене и допуне:

У апропријацији 193, економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „3.500.000,00“ у колони 10 замењује се износом „3.400.000,00“,
Додаје се апропријација са редним бројем 198, економске класификације 483 – Новчане
казне и пенали по решењу судова са опредељеним износом средстава од „100.000,00“. у
колони 10.
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Члан 5.
Предвиђеним изменама и допунама утврђеним у члану 4. ове Одлуке, извршиће се
одговарајуће измене збирова у расходима буџета по функцијама, главама и разделима
буџета.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Баточина“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број 020-789/16-01 од 23.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

На основу члана 6. став 1.
тачка 2. и члана 9. и 10. Закона о
финансирању локалне самоуправе
("Сл.Гласник РС", број 62/20064,
7/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени
дин. износ, 125/2014 ускл.
дин.износи 95/2015 - усклађени дин.
изн.) и члана 36. став 1. тачка 3. и 13.
Статута општине Баточина („Сл.
гласник општине Баточина“, бр.
10/08, 5/15), Скупштина општинe
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, донела је
ОДЛУКА
О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ
ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
OПШТИНЕ БАТОЧИНА

грађанима, друштвеним, приватним и
другим лицима у поступку пред
Општинском управом.
Члан 2.
Таксе се плаћају у готовом
новцу на рачун прихода Општинске
управе општине Баточина у тренутку
подношења захтева за списе и радње
чија је висина таксе у том тренутку
позната а у осталим случајевима
орган ће трошкове утврдити по
окончању управне или друге радње,
решењем којим се поступак завршава.
Члан 3.
Таксе се плаћају за:
-

Члан 1.
Овом Одлуком установљавају
се општинске административне таксе
за услуге које врши Општинска
управа ( у даљем тексту: таксе)

-

поднеске
приликом
предаје, а на захтеве дате
на записник код органа
када се записник саставља;
уверење, решења, дозволе и
друге исправе, приликом
подношења
захтева
за
њихово издавање;
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управне радње, приликом
подношења
захтева
за
извршење тих радњи;
административно-техничке
услуге
по
извршеној
услузи.

ГОДИНА 2016.
Члан 6.

За све што није регулисано
овом Одлуком примењиваће се
одредбе Закона о републичким
административним таксама.

Члан 4.

Члан 7.

У решењу или другој исправи
која се издаје мора се означити износ
и тарифни број по коме је такса
уплаћена, односно ако накнада није
плаћена, основ ослобађања од
плаћања таксе.

Тарифа такси која се наплаћује
за вршење услуге које врши
Општинска управа, саставни је део
ове Одлуке.
Висину
административних
такси може кориговати Општинско
веће општине Баточина у складу са
критеријумима, које ће исто и донети.

Члан 5.
Од плаћања таксе, поред лица
која
су
ослобођена
плаћања
Републичке административне таксе из
члана 18. Закона о републичким
административним
таксама,
(''Сл.гласник РС'', бр.43/0351/2003 испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон,
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађ.
дин. изн., 93/2012, 47/2013 усклађени дин. изн., 65/2013 - др.
закон, 57/2014 - ускл.дин износ.,
45/2015 - дин. изн., 83/2015, 112/2015
и 50/2016 - усклађ. дин. износе),
ослобађају се и:
-

-

орган,
организације,
предузећа и установе чији
је оснивач Скупштина
општине Баточина,
месне заједнице,
лица
која
примају
материјално обезбеђење од
Центра за социјални рад у
Баточини.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове
Одлуке, престаје да важи Одлука о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа
(''Службени
гласник општине Баточина'', 7/09,
13/10, 2/11, 16/13, 19/14, 6/15 и 1/16).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина'', a примењује се почев од
01. јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-790/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

22

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2016.

ТАРИФА
НАКНАДА КОЈА СЕ ПЛАЋА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Тарифни број 1.
1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак из изворне надлежности
општине.............................................................................................................100,00 дин.
Напомена:
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 2.
1. За уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а која издаје Одељење надлежно за
послове урбанизма и грађевинарства....................................................500,00 дин.
2. За уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а која издају остала Одељења Општинске
управе општине Баточина........................................................................200,00 дин.
3. За склапање брака у службеним просторијама..................................3.000,00 дин.
4. За склапање брака ван зграде општине Баточина........................... 10.000,00 дин.
5. За
оверу
преписа,
потписа
и
рукописа,
по
овереној
страници....................................................................................................100,00 дин.
6. За фотокопирање и умножавање по страни:
1) формат А3 - 14,00 динара,
2) формат А4 - 8,00 динара.
За фотокопирање урбанистичких планова и документације, по страни:
1) формат А3 - 60,00 динара,
2) формат А4 - 70,00 динара
7. За коришћење свечане сале по сату............................................... 2.500,00 динара
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За коришћење сала у данима викенда и празника накнада се увећава за 50%.
Тарифни број 3.
1. За решења за које није утврђена посебна накнада....................................... 580,00 дин.
2. За решења којима се
а) одобрава промена намене пољопривредног земљишта и
одобрава висина накнаде за ту промену................................................... 760,00 дин.
б) утврђују услови предузетника
и возила за обављање ауто-такси превоза. ................................................1.000,00 дин.
3. за издавање такси дозвола за возило........................................................ ..1.500,00 дин.
4. за издавање легитимација возача....................................................................100,00 дин.
5. За жалбу против решења..................................................................................100,00 дин.
Тарифни број 4.
За акте и управне радње у области грађевинарства и комунално-стамбене послове:
1. Накнада за захтев за излазак општинског инспектора ....................... 760,00 динара.
2. За издавање Локацијских услова плаћа се такса за објекте по јединици мере и то:
-

до 50 м2................................................................................................. 870,00 динара

-

од 50м2 до 100м2................................................................................ 1.300,00 динара

-

од 100 м2 до 200 м2.............................................................................1.900,00 динара

-

од 200 м2 до 300 м2.............................................................................2.500,00 динара

-

од 300 м2 до 400 м2............................................................................ 3.600,00 динара

-

преко 400 м2 до 600 м2.......................................................................5.900,00 динара

-

од 600 м2 до 1000 м2.......................................................................... 8.000,00 динара

-

преко 1001 м2 ..................................................................................11.500,00 динара

3. За издавање Информације о локацији (чл. 53. Закона о планирању и
изградњи)..................................................................................................500,00 динара.
4. За издавање извода из урбанистичког плана плаћа се такса и то:
-

до 50 м2........................................................................................................870,00 дин.
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-

од 50 м2 до 100 м2...................................................................................1.300,00 дин.

-

од 100 м2 до 200 м2.................................................................................1.900,00 дин.

-

од 200 м2 до 300 м2.................................................................................2.500,00 дин.

-

од 300 м2 до 400 м2................................................................................ 3.600,00 дин.

-

преко 400 м2 до 600 м2.......................................................................... 5.900,00 дин.

-

од 600 м2 до 1000 м2.............................................................................. 8.000,00 дин.

-

преко 1001 м2 ........................................................................................11.500,00 дин.

-

за објекте у индустријској зони............................................................13.500,00 дин.

-

за објекте у екстра зони.........................................................................15.000,00 дин.

-

за извод из урбанистичког плана за водове техничке инфраструктуре до 1000 м
(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електро мрежу до 30 кw, за
телефонску и телеграфску мрежу до 600 х 4, за гасну мрежу до
60)............................................................................................................16.000,00 дин.

-

за извод из урбанистичког плана за изградњу водова техничке инфраструктуре
преко 1000 м и већих капацитета .......................................................25.000,00 дин.

5. Административна извршења................................................................1.445,00 динара.
6. Издавање одобрења за ископавање......................................................1.910,00 динара.
7. За акт којим се одлучује о захтеву за изградњу, реконструкцију, санацију,
адаптацију, инвестиционо одржавање, промену намене објекта и уклањање
препрека за инвалидна лица, плаћа се накнада и то:
1) за породичне стамбене објекте, породичне стамбене објекте са пословним
простором и друге објекте који се граде на грађевинским парцелама намењеним за
породично становање..........................................................................................1.600,00 динара,
2) за помоћне објекте и економске до 150м2....................................... 1.000,00 динара,
3) за остале објекте – за вишепородично становање, администрацију, и друге
привредне и непривредне објекте непроизводне делатности .........................7.500,00 динара,
4) за производне објекте и објекте из области пољопривреде преко
150м2......................................................................................................................5.000,00 динара;
5) за извођење припремних радова...................................................... 7.500,00 динара,
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6) за промену намене објекта без извођења грађевинских радова и текуће
одржавање ...................................................... ....................................................2.500,00 динара.
7) за привремене објекте ........................................................................1.500,00 динара.

За издавања Решења о грађевинској дозволи и одобрења за изградњу сагласно
Закону о планирању и изградњи код инфраструктурних и других објеката за које није
опредељена такса иста ће се одређивати у износу од 5% од планиране инвестиционе
вредности.
8. За доношење Решења о поверавању послова техничког прегледа објекта.....760,00
динара.
9. За издавање Решења о употребној дозволи административна такса ће се
обрачунавати у проценту од 0,50 % од вредности изграђеног објекта исказане у пројекту.
10. За сва остала решења која нису наведена у овој одлуци, а која Општинска
управа доноси на основу Закона о планирању и изградњи, такса за захтев се наплаћује у
износу:
за физичка лица .......................................................................................... 2.500,00 динара
за правна лица ..............................................................................................6.000,00 динара
11. За подношење захтева за препарцелацију (чл. 65. Закона о планирању и
изградњи) .................................................................................................................950,00 динара
12. За оверу урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације плаћа се такса:
- до 2 ха ...................................................................................................2.000,00 динара
- од 2 ха до 5 ха .......................................................................................4.000,00 динара
- преко 5 ха ..............................................................................................6.000,00 динара
13. За потврду о исправности темеља:
1. за породичне стамбене објекте, породичне стамбене објекте са пословним
простором идруге објекте који се граде на грађевинским парцелама намењеним
за породично становање...............................................................................1.500,00
динара
2. за остале објекте – за више породично становаање, администрацију,
саобраћајне, водопривредне и енергетске објекте, као и објекте комуналне
инфраструктуре и друге привредне и непривредне објекте непроизводне
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делатности.................................................................................................7.500,00
динара
3. за
производне
објекте
и
објекте
у
области
пољопривреде...........................................................................................5.000,00
динара.
4.
за објекте чија градња се одобрава на основу члана 145. Закона о планирању
и изградњи............................................................................................................1.000,00 динара.
14. Пријава почетка извођења радова из члана 148. Закона о планирању и изградњи,
наплаћује се у фиксном износу, и то за:
- извођење радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи и стамбене
објекте ...................................................................................................................1.000,00 динара
- пословне и друге објекте.......................................................................5.000,00 динара.
15. За издавање Уверења о старости објекта, такаса се наплаћује у фискном износу,
и то за:
стамбене објекте ...........................................................................5.000,00 динара
пословне објекте.........................................................................10.000,00 динара.
________________________________________________________________________

На основу члана 7. и 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон), члана
5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/2011), као и члана
36. став 1. тачка 8. Статута општине
Баточина (Службени гласник општине
Баточина'', број 10/08, 5/15), на седници
Скупштине општине Баточина, одржанoj
дана
23.08.2016. године, а у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом
о јавним предузећим донета је следећа :
ОДЛУКА
о усклађивању пословања Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' из Баточине
са Законом о јавним предузећима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом
Одлуком,
у
циљу
усклађивања са одредбама Закона о
јавним предузећима, врши се промена
Одлуке о оснивању Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' из Баточине
(''Службени гласник општине Баточина'',
број 5/14, 7/14, 11/14, 19/14-др.одлука и
11/15), које је уписано у регистар
Агенције за привредне регистре решењем
број БД 53743/2014 од 23.06.2014. године,
под матичним бројем 21026042.
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Циљеви оснивања
Члан 2.
Јавно
предузеће
''Лепеница
Баточина'' Баточина (у даљем тексту:
Јавно предузеће) је основано ради
обезбеђивања
трајног
обављања
делатности од општег интереса, као и
редовног задовољавања потреба крајњих
корисника
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са
Законом
о
јавним
предузећима,
регулисана су права и обавезе оснивача и
Јавног предузећа у обављању делатности
од општег интереса из члана 2. ове
Одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број
оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа
претежна делатност Јавног
предузећа
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и
Јавног предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања
Јавног предузећа
- заступање Јавног предузећа
- износ основног капитала, као и
опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- податак о уделима оснивача у
основном
капиталу
израженог
у
процентима;
имовина која се не може
отуђити;
- располагање стварима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног
предузећа у складу са законом;
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- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за
несметано обављање делатности за коју
се оснива Јавно предузеће
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина је:
Општина Баточина, улица Краља
Петра I број 37, матични број 0726315
Права
оснивача
остварује
Скупштина општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус
правног лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном
промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.
Одговорност за обавезе јавног
предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће Баточина за своје
обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
Јавног предузећа осим у случајевима
прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да
се делатност од општег интереса из члана
2. ове Одлуке обавља у континуитету.
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Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног
предузећа, а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног предузећа.

Заступање и представљање јавног
предузећа
Члан 7.
Јавно
предузеће
представља директор.
III
ПОСЛОВНО
СЕДИШТЕ

заступа
ИМЕ
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и
И

Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под
следећим пословним именом : Јавно
предузеће ''Лепеница Баточина'' Баточина.
Скраћено пословно име је ЈП
''Лепеница Баточина'' Баточина
О промени пословног имена
одлучује
Надзорни
одбор
Јавног
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина,
уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште
Јавног
предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина је у
Баточини, улица Краља Петра I број 21.
О промени седишта Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног
предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој
печат и штамбиљ са исписаним текстом
на српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног
предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика
и садржи пуно пословно име, седиште
Јавног предузећа и место за датум и број.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно редузеће се за обављање
своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације, у
складу са законом.
Унутрашња организација јавног
предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће послује као
јединствена радна целина.
Актом
директора
Јавног
предузећа,
уређује
се
унутрашња
организација и систематизација послова.
IV
ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНОГ

Претежна делатност
Члан 13.
Претежна
делатност
Јавног
предузећа је:
81.30 Услуге уређења и одржавања
околине
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
-

37.00 Уклањање отпадних вода

-

38.11 Сакупљање отпада који
није опасан
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-

42.21 Изградња цевовода

-

43.22 Постављање водоводних,
канализационих, грејних и
климатизационих система

-

47.78 Остала трговина на мало
новим
производима
у
специјализованим
продавницама

-

-

-

47.81 Трговина
храном, пићем,
производима на
пијацама

на мало
дуванским
тезгама и

47.82
Трговина на мало
текстилом, одећом и обућом на
тезгама и пијацама,
47.89
Трговина на мало
осталом робом на тезгама и
пијацама,

-

49.41 Друмски превоз терета

-

52.21 Услужне делатности у
копненом саобраћају

-

70.10 Управљање економским
субјектом

-

81.29 Услуге осталог чишћења

-

96.03
Погребне и сродне
делатности

-

96.09
Остале непоменуте
личне услужне делатности

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
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О промени делатности Јавног
предузећа, као и о обављању других
делатности
које
служе
обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
Јавно предузеће има искључиво
право обављања следећих делатности
-

81.30
Услуге уређења
одржавања околине

и

-

37.00 Уклањање отпадних вода

-

38.11 Сакупљање отпада који
није опасан

-

47.78 Остала трговина на мало
новим
производима
у
специјализованим
продавницама

-

47.81 Трговина
храном, пићем,
производима на
пијацама

-

47.82
Трговина на мало
текстилом, одећом и обућом на
тезгама и пијацама,

-

47.89
Трговина на мало
осталом робом на тезгама и
пијацама,

-

49.41 Друмски превоз терета

-

52.21 Услужне делатности у
копненом саобраћају

-

70.10 Управљање економским
субјектом

-

81.29 Услуге осталог чишћења

на мало
дуванским
тезгама и
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-

96.03
Погребне и сродне
делатности

Основни капитал
Члан 16.

-

96.09
Остале непоменуте
личне услужне делатности

Основни капитал Јавног предузећа
чине новчана средства у укупном износу
од 2.055.000,00 динара.
Основни капитал из става 1. овог
члана је удео Оснивача, као јединог члана
са 100% учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става
1. овог члана уписује се у одговарајући
регистар Агенције за привредне регистре
и представља уписани капитал Јавног
предузећа.
Усклађивање основног капитала
предузећа врши се у складу са законом.
Вредност
неновчаног
улога
оснивача утврђује се на основу процене
извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај
привредних друштава.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени
услови за обављање те делатности у
погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних
законом.
Оснивачка права и улагање капитала
јавног предузећа
Члан 15.
Јавно
предузеће
може,
уз
претходну сагласност оснивача, основати
друштво
капитала
за
обављање
делатности од општег интереса из члана
2. ове Одлуке, као и друштво капитала за
обављање делатности која није делатност
од општег интереса, у складу са Законом
о привредним друштвима.
Јавно предузеће може улагати
капитал у већ основана друштва
капитала, уз претходну сагласност
оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из
става 1. и 2. овог члана сагласност даје
Скупштина општине.
V
ИМОВИНА
ПРЕДУЗЕЋА

Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа чине
право
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.
Стварима у јавној својини које је
Оснивач уложио у Јавно предузеће
преносом права коришћења, без преноса
права својине, Јавно предузеће не може
да располаже, нити да их даље уступа на
коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и
располаже својом имовином у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом.

ЈАВНОГ
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Члан 18.

Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у
складу са законом и актима Скупштине
општине.
По основу улагања средстава из
става 1. овог члана општина стиче уделе у
Јавном предузећу, као и права по основу
тих удела.
Капитал у Јавном предузећу
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење
оснивачког капитала
Члан 19.
О
повећању
или
смањењу
основног капитала Јавног предузећа
одлучује Скупштина општине, као
оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању
својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
– продајом производа и услуга,
–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, буџета
аутономне покрајине и

–

из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити
Члан 21.

Јавно предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет
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општине, по завршном рачуну за
претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из
става 1. овог члана утврђује се у складу са
законом и Одлуком о буџету општине за
наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена
производа и услуга Јавног предузећа
уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, по уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку воде
формира се у складу са начелима
прописаним законом којим је уређена
комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да
покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена
комуналних услуга са начелом
приступачности;
5) начелом непостојања разлике у
ценама између различитих
категорија потрошача, сем ако
се
разлика
заснива
на
различитим
трошковима
обезбеђивања
комуналне
услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена
комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
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2) расходи за изградњу и
реконструкцију
објеката
комуналне
инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима
вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
3) добит вршиоца комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те
намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 27. ове
Одлуке.
Када се значајније промене
вредности елемената, који су укључени у
методологију за обрачунавање цена,
Јавно предузеће може да током пословне
године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене
годишњег
програма
пословања са предлогом за измену цена
се достављају се Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина
заснива
се
на
дугорочном
и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из
става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна
политика и развој Јавног предузећа
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одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени
односи у делатностима којима се бави
Јавно предузеће.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног
предузећа су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије
и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми
(посебни
програми за коришћење
субвенције,
гаранције или
других
средстава).
Планови и програми Јавног
предузећа из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4.
овог члана, достављају се Скупштини
општине најкасније до 1. децембра текуће
године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да
Скупштина пштине.
Члан 27.
Годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа
садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и
позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле
добити, односно планирани начин
покрића губитка;
5)
елементе
за
целовито
сагледавање цена производа и услуга;
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6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење
средстава за помоћ, спортске активности,
пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања могу се вршити искључиво из
стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у
којима јавно предузеће послује.

- право на учешће у расподели
добити Јавног предузећа;
- право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног
предузећа
стечајем
или
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 28.

Обезбеђење општег интереса
Члан 31.

Ако Надзорни одбор Јавног
предузећа до почетка календарске године
не донесе годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, до доношења тог
програма
зараде
запосленима
се
обрачунавају и исплаћују на начин и под
условима утврђеним годишњим, односно
трогодишњим програмом пословања за
претходну годину.
Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да
Општинском већу општине Баточина
доставља
тромесечне
извештаје
о
реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана
доставља се у року од 30 дана од дана
истека тромесечја.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 30.

Ради обезбеђења општег интереса
у делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности
од општег интереса;
располагање (прибављање и
отуђење) средствима у јавној својини која
су пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од општег
интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
акт о процени вредности
капитала и исказивању тог капитала у
акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса
у складу са законом и овим уговором.
Члан 32.

По основу учешћа у основном
капиталу Јавног предузећа општина, као
оснивач има следећа права:
право
управљања
Јавним
предузећем на начин утврђен Статутом
Јавног предузећа;

Општинско веће даје сагласност
на:
1. Акт о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места.
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2. Претходну сагласност
повећање броја запослених.

на

Континуирано и квалитетно пружање
услуга
Члан 33.
Јавно предузеће је дужно да
делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се
обезбеђује редовно, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.
Несметано функционисање
постројења и опреме
Члан 34.
Јавно предузеће је дужно да
предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних
за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се
уређују услови обављања делатности од
општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине
предузеће мере којима ће обезбедити
услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету
са трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у
јавној својини,
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- друге мере одређене законом
којим се уређују услови и начин
обављања делатности од општег интереса
и овом Одлуком.
Члан 36.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће
предузеће мере којима ће обезбедити
услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
промену
унутрашње
организације Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

ПОД

Пословање под тржишним условима
Члан 37.
Јавно предузеће послује по
тржишним условима, ради стицања
добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са
територије других општина.
Члан 38.
У обављању своје претежне
делатности, Јавно предузеће своје
производе и услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова,
под условом да се ни на који начин не
угрожава редовно, континуирано и
квалитетно
снабдевање
крајњих
корисника са територије општине
Баточина.
Испоруку производа и пружање
услуга из става 1. овог члана Јавно
предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
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ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 39.
Органи Јавног предузећа су:
1) надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 40.
Надзорни одбор Јавног предузећа
има три члана, од којих је један
председник.
Председника и чланове надзорног
одбора Јавног предузећа, од којих је један
члан из реда запослених, именује
Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин и
по поступку
утврђеним законом,
статутом општине и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда
запослених предлаже се на начин и по
постпку који је утврђен Статутом Јавног
предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 41.
За председника и члана надзорног
одбора Јавног предузећа именује се лице
које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно
способно;
2) да има стечено високо
образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године,
односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама
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или
специјалистичким
струковним
студијама;
3) да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има најмање три године
радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
5)
да
познаје
област
корпоративног управљања или област
финансија;
6) да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење
на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног
одбора дужни су да се додатно стручно
усавршавају у области корпоративног
управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који
утврђује Влада.
Члан 42.
Представник
запослених
у
надзорном одбору мора испуњавати
услове из члана 39. Одлуке, као и додатна
два услова:
1) да није био ангажован у вршењу
ревизије
финансијских
извештаја
предузећа у последњих пет година и
2) да није члан политичке странке;

36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIV
Члан 43.

Надзорни одбор, директор и
извршни директор не могу предлагати
представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног
одбора
Члан 44.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека периода
на који су именовани, уколико:
1) Јавно предузеће не достави
годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним
законом;
2) Надзорни одбор пропусти да
предузме
неопходне
мере
пред
надлежним органима у случају постојања
основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3) се утврди да делује на штету
Јавног предузећа несавесним понашањем
или на други начин;
4) у току трајања мандата буде
осуђен на условну или безусловну казну
затвора.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни
су да врше своје дужности до именовања
новог
надзорног
одбора,
односно
именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 45.
Надзорни одбор:
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1)
доноси
дугорочни
и
средњорочни план пословне стратегије и
развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно
трогодишњи програм пословања Јавног
предузећа, усклађен са дугорочним и
средњорочним
планом
пословне
стратегије и развоја из тачке 1) овог
члана;
3) усваја извештај о степену
реализације
годишњег,
односно
трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о
степену усклађености планираних и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели
добити Јавног предузећа, односно начину
покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме
и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу
са овим законом, статутом и одлуком
оснивача;
12) доноси одлуку о давању или
одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са
директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању
(прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, велике вредности, која
је у непосредној функцији обављања
делатности
од
општег
интереса,
утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена
услуга;
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16) одлучује о улагању капитала
Јавног предузећа;
17)
одлучује
о
статусним
променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних
друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и
повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и
куповини удела, као и продаји удела у
Јавном предузећу или куповини удела
или акција у другом предузећу, односно
привредном друштву;
21) доноси акт о исплати
стимулације директора и извршног
директора;
22) врши друге послове у складу
са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9),
14), 15), 19), 20), и 22) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност
Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и
18) овог члана Надзорни одбор доноси уз
претходну
сагласност
Скупштине
општине.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог
члана Надзорни одбор доноси уз
претходну сагласност Општинског већа
општине Баточина.
Члан 46.
Надзорни одбор одлучује већином
гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети
право на одлучивање о питањима из свог
делокруга на директора или другог
запосленог у Јавном предузећу.
Члан 47.
Председник и чланови Надзорног
одбора Јавног предузећа имају право на
одговарајућу накнаду за рад у надзорном
одбору.
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Висина накнаде из става 1. овог
члана, утврђује се у складу подзаконским
актима.
2) Директор
Члан 48.
Директора предузећа именује
Скупштина општине на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор
Јавног
предузећа
заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 49.
1) представља и заступа Јавно
предузеће;
2) организује и руководи процесом
рада;
3)
води
пословање
Јавног
предузећа;
4) одговара за законитост рада
Јавног предузећа, за реализацију одлука и
других аката Скупштине општине,
председника општине и Општинског
већа;
5)
предлаже
дугорочни
и
средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног прдузећа и одговоран је за
њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања Јавног
предузећа и одговоран је за његово
спровођење;
7)
предлаже
финансијске
извештаје;
8) предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета
општине (субвенције, гаранције или
коришћење других средства);

38

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

9) извршава одлуке Надзорног
одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног
предузећа у скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће,
по претходно прибављеној сагласности
Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са
извршним директорима, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору
доношење акта о исплати стимулације
извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору
доношење одлука и других аката из
делокруга директора;
16) одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима
запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом
предузећа;
17) доноси план набавки за текућу
годину;
18) доноси одлуке у поступцима
јавних набавки и набавки на које се не
примењује закон о јавним набавкама,
19) врши друге послове одређене
законом, овом Одлуком и Статутом
Јавног предузећа.
Услови за избор директора
Члан 50.
За директора Јавног предузећа,
може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно
способно;
2) да има стечено високо
образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године,
односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
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мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама
или
специјалистичким
струковним
студијама;
3) да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има најмање три године
радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
5)
да
познаје
област
корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8) да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење
на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Услови за именовање директора из
става 1. овог члана прописани су законом,
а Статутом Јавног предузећа могу бити
одређени и други услови које лице мора
да испуни да би било именовано за
директора предузећа.
Извршни директор
Члан 51.
Директор може бирати извршне
директоре за вођење послова из
одређених области од значаја за успешно
функционисање Јавног предузећа.
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Извршни директор за свој рад
одговара директору.
Извршни директор обавља послове
у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са овом Одлуком и
Статутом Јавног предузећа .
Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор мора бити у
радном односу у Јавном предузећу.
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забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог
члана, лице које се бира за извршног
директора мора имати три године радног
искуства на пословима за које ће бити
задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати
више од седам извршних директора, а
број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.

Члан 52.
За извршног директора Јавног
предузећа бира се лице које испуњава
услове:
1) да је пунолетно и пословно
способно;
2) да има стечено високо
образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године,
односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама
или
специјалистичким
струковним
студијама;
3) да има најмање пет година
радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење
на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;

Зарада директора и извршног
директора
Члан 53.
Директор и извршни директор
имају право на зараду, а могу имати и
право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације
директора и извршног директора доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз
сагласност Општинског већа општине
Баточина.
Одлука о исплати стимулације
извршног директора доноси се на предлог
директора.
Поступак именовања директора
Члан 54.
Директор
јавног
предузећа
именује се након спроведеног јавног
конкурса,
у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом општине
и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија
за спровођење конкурса за избор
директора.
Комисија
јединице
локалне
самоуправе има пет чланова, од којих је
један председник.
Комисију из става 3. овог члана
образује Скупштина општине.
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Председник и чланови комисије не
могу бити народни посланици, посланици
у скупштини аутономне покрајине,
одборници у скупштини општине
Баточина, као ни изабрана, именована и
постављена лица у органима општине.
Члан 55.
Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за избор директора Јавног
предузећа доноси Скупштина општине,
на предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке
из става 1. Овог члана може покренути и
Надзорни одбор Јавног предузећа, преко
Општинске управе.
Општинска
управа
доставља
Општинском већу текст огласа о јавном
конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи
нарочито: податке о Јавном предузећу,
пословима, условима за именовање
директора Јавног предузећа, месту рада,
стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року
у коме се подносе пријаве, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о
јавном конкурсу, адресу на коју се
пријаве подносе, као и податке о
доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Јавног предузећа објављује се
у "Службеном гласнику Републике
Србије", у ''Службеном гласнику општине
Баточина'', у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на
интернет страници општине Баточина.
Рок за објављивање огласа из
става 4. овог члана у "Службеном
гласнику Републике Србије" не може
бити дужи од осам дана од дана
доношења одлуке о спровођењу јавног
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конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у
року од 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Члан 56.
Решење о именовању директора је
коначано.
Решење о именовању директора
Јавног предузећа, са образложењем,
објављује се у ''Службеном гласнику РС'',
Службеном гласнику општине Баточина
и на интернет страници општине
Баточина.
Члан 57.
Именовани кандидат дужан је да
ступи на функцију у року од осам дана од
дана објављивања решења о именовању у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из
нарочито оправданих разлога, може се
продужити за још осам дана.
Мандат директора
Члан 58.
Мандат
директора
престаје
истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора
покреће се шест месеци пре истека
периода на који је именован, односно у
року од 30 дана од дана подношења
оставке или разрешења.
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Оставка директора
Члан 59.
Оставка се у писаној форми
подноси Скупштини општине Баточина.
Разрешење
Члан 60.
Предлог за разрешење директора
Јавног предузећа, подноси Општинско
веће.
Предлог из става 1. овог члана
може поднети и Надзорни одбор Јавног
предузећа, преко надлежне Општинске
управе.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који
има право да се у року од 20 дана изјасни
о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику
да се изјасни о постојању разлога за
разрешење и утврди потребне чињенице,
Општинско веће, предлаже Скупштини
општине
доношење
одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу
жалба није допуштена, али се може
водити управни спор.
Члан 61.
Скупштина општине разрешава
или може разрешити директора Јавног
предузећа под условима предвиђеним
законом.
Суспензија директора
Члан 62.
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решење о суспензији директора Јавног
предузећа.
Суспензија траје док се поступак
правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 63.
Скупштина
општине
може
именовати вршиоца дужности директора
до именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу или у
случају суспензије директора.
Период
обављања
функције
вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута
именовано
за
вршиоца
дужности
директора.
Вршилац дужности директора
мора испуњавати услове за именовање
директора јавног предузећа из члана 50.
ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД
ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 64.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа Скупштина општине,
може предузети мере прописане законом,
ради обезбеђења услова за несметано
функционисање и обављање делатности
од општег интереса, а нарочито:
– промену
унутрашње
организације Јавног предузећа;
–

Уколико у току трајања мандата
против директора буде потврђена
оптужница, Скупштина општине доноси

разрешење Надзорног одбора и
директора
и
именовање
привременог органа Јавног
предузећа;
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ограничење права појединих
делова Јавног предузећа да
иступају у правном промету са
трећим лицима;

–

ограничење у погледу права
располагања
појединим
средствима у јавној својини;

–

друге мере одређене законом
којим се одређују делатности
од општег интереса.

За време ратног стања или
непосредне ратне опасности, у складу са
одлуком
Владе, Скупштина општине
може у Јавном предузећу утврдити
организацију за извршавање послова од
стратешког значаја за Републику Србију,
аутономну покрајину или општину
Баточина.
Остваривање права на штрајк
Члан 65.
У јавном предузећу право на
штрајк остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу
нису обезбеђени услови за остваривање
редовног процеса рада услед више силе,
Скупштина општине, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и
здравље људи или њихову безбедност и
безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступа у складу
са законом.
Унутрашња организација
Члан 66.
Статутом, општим актима и
другим актима Јавног предузећа ближе се
уређују унутрашња организација Јавног
предузећа, делокруг органа и друга
питања од значаја за рад и пословање
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Јавног предузећа, у складу са законом и
овим уговором.
Радни односи
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа
у складу са законом и актима оснивача.
Колективни
уговор
Јавног
предузећа мора бити сагласан са законом,
општим и посебним колективним
уговором.
Безбедност и здравље запослених на
раду
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности у
вези са безбедношћу и здрављем на раду
остварују се у складу са законом и
прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором,
општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 69.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и
отклања
штетне
последице
које
угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом
Јавног
предузећа
детаљније се утврђују активности
предузећа ради заштите животне средине,
сагласно закону и прописима оснивача
који регулишу област заштите животне
средине.
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Јавност рада предузећа
Члан 70.

Општи акти
Члан 73.

Јавно предузеће дужно је да на
својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова
Надзорног одбора, директора и извршних
директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, као и све његове
измене и допуне, односно извод из тог
програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4)
тромесечне
извештаје
о
реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај
са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за
јавност.

Општи акти Јавног предузећа су
Статут и други општи акти утврђена
законом.
Статут је основни општи акт
Јавног предузећа.
Други
општи
акти
Јавног
предузећа морају бити у сагласности са
Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе
органи и овлашћени појединци у Јавном
предузећу, морају бити у складу са
општим актима Јавног предузећа.

Доступност информација
Члан 71.

Јавно предузеће дужно је да
Статут и друга општа акта усагласи са
законом и овом Одлуком у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 72.
Пословном тајном сматрају се
исправе и подаци утврђени одлуком
директора или Надзорног одбора Јавног
предузећа
чије
би
саопштавање
неовлашћеном лицу било противно
пословању Јавног предузећа и штетило
би његовом пословном угледу и
интересима.

XI
ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

И

ЗАВРШНЕ

Члан 74.

Члан 75.
Чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа, који не испуњавају услове из
члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а
нови именовати, најкасније до 4.
септембра 2016. године.
Председник и чланови Надзорног
одбора Јавног предузећа разрешавају се
пре истека периода на који су именовани
уколико Надзорни одбор не донесе
дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог
Закона о јавним предузећима, односно
најкасније до 4. марта 2017. године.

X
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ
АКТИ
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Члан 76.

Члан 1.

Јавно предузеће наставља са радом
у складу са овом одлуком и Законом о
јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16).
Јавно предузеће ускладиће Статут
Јавног предузећа са овом одлуком у року
од 90 дана од дана доношења ове одлуке.

Приступа се изради Стратегије
одрживог развоја општине Баточина 20172022.

Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
да од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број : 020-791/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
_______________________________________

На основу одредаба члана 32. и
члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС '' бр. 129/07,
83/2014-др. закон), као и члана 36.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'' бр. 10/08,
5/15), Скупштина oпштине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017-2022

Члан 2.
Под Страгијом одрживог развоја
општине Баточина (у даљем тексту:
Стратегија), подразумева се плански
документ развоја, а у складу са правилима
Европске Уније.
Члан 3.
Циљ
израде
Стратегије
је
дефинисање визије одрживог развоја
општине
Баточина,
одређивање
потенцијалних предности и развојних
праваца општине, одржавање стабилног
економског
раста
и
запошљавања,
обезбеђење социјалног напретка и смањење
сиромаштва,
промовисање
иновација,
ефиксна заштита животне средине и
унапређење свеобухватног
квалитета
живота грађана.
Члан 4.
Кроз процес припреме Стратегије,
промовисаће
се
интегрални
партиципативни
приступ
планирању
локалног развоја, међусекторска сарадња и
размена информација, укључивање и
координација јавног, приватног и цивилног
сектора у процесу одлучивања и
партнерство међу институцијама.
Члан 5.
Ради спровођења ове одлуке
Скупштина општине Баточина (у даљем
тексту Скупштина) именује Комисију за
израду Стратегије одрживог развоја (у
даљем тексту Комисија) коју чини:
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Председник општине Баточина, заменик
Председника
општине
Баточина,
дванаесторо стручних људи из из области
пољопривреде, урбанизма, привреде и
економије,
регионалног
развоја,
инфраструктуре, заштите животне средине,
туризма и културе, социјалне заштите,
здравства, спорта, образовања и финансија,
као и радни тим од пет чланова,
представника локалне самоуправе.
Комисију
именује Скупштина
општине у следећем саставу:

ГОДИНА 2016.
Члан 6.

Током израде Стратегије биће
организовани форуми за стручне и јавне
расправе, округли столови и радионице, на
којима ће се усаглашавати предложена
решења. У њихов рад могу бити укључени
сви остали заинтересовани учесници, како
би се обезбедила партиципација и
транспарентност процеса одлучивања као и
правовремено обавештавање јавности.
Члан 7.

1. Никола
Полић,
председник
Комисије
2. Здравко
Младеновић,
заменик
председника Комисије
3. Панта Парезановић, члан
4. Небојша Милосављевић, члан
5. Ана Аничић, члан
6. Снежана Ђорђевић, члан
7. Душан Поповић, члан,
8. Зорица Зарковић, члан
9. Весна Барјактаревић, члан
10. Тања Богдановић, члан
11. Бранислав Павловић, члан
12. Жарко Станојевић, члан
13. Александра Ивић, члан
14. Драган Бојић, члан
15. Тања Вукојевић, члан
16. Оливера Јашовић, члан
17. Јовица Станисављевић, члан
18. Дарко Игњатовић, члан
19. Ивана Богдановић, члан
Основни задатак Комисије је
руковођење,
израда
и
праћење
остваривања припреме Стратегије.
Председник Комисије и чланови
Комисије су одговорни за израду и
спровођење Стратегије одрживог развоја
општине Баточина.

Рок за израду стратегије је 4
(четири) месеца од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 8.
Стручне
и
административне
послове за потребе Комисије, обављаће
Општинска управа општине Баточина.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о приступању
изради Стратегије одрживог развоја
општине
Баточина
2015-2020
(''Службени гласник општине Баточина'',
број 6/14)
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-792/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11) члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
129/07, 83/2014- др.закон) и члана 36.
став 1. тачка 6. Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 23.08.2016. године, донела је

ГОДИНА 2016.

На основу члана члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
129/07, 83/2014- др.закон) и члана 36.
став 1. тачка 6. Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 23.08.2016. године, донела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о давању
овлашћења

ОДЛУКУ
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
јавним паркиралиштима (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 7/09,
14/14)
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-793/16-01 од 23.08.2016.
године

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
давању овлашћења број 020-201/08-01 од
25.09.2008.године (''Службени гласник
општине Баточина'', број 11/08).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-794/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 36. став 1. тачка
6. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
5/15) и члана 6. став 2. Одлуке о
установљавању ''Септембарске награде''
општине
Баточина
(''Општински
службени
гласник'',
бр.
6/2001),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је

ГОДИНА 2016.
''21. С Е П Т Е М Б А Р''

Потпуковнику др Небојши Марићу,
специјалисти грудне хирургије на ВМА
ДИПЛОМА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''
Проф.др. Владану Петровићу,
научнику и проналазачу, за развој из
области алтернативне енергије

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ''СЕПТЕМБАРСКИХ
НАГРАДА'' У 2016. ГОДИНИ

ДИПЛОМА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''

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

Нађи Милентијевић из Баточине, ђаку
генерације у школској 2015/16 години у
Основној школи ''Свети Сава''
Баточина

ПОВЕЉА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''
Центру за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија''
Баточина, поводом 30 година
постојања установе
ДИПЛОМА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''
Др Денису Кучевићу професору
Пољопривредног факултета,
Универзитета у Новом Саду
ДИПЛОМА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''
Др Радосаву Ђорђевићу, професору
Природно-математичког факултета,
Универзитета у Крагујевцу,
ДИПЛОМА

ДИПЛОМА
''21. С Е П Т Е М Б А Р''
Јелени Филиповић из Лапова, ученици
генерације и носиоцу дипломе ''Вук
Караџић'' у школској 2015/16 години у
Средњој школи ''Никола Тесла''
Баточина
II
Уручење ''Септембарских награда''
извршиће се на свечаној седници
Скупштине општине Баточина, дана
21.09.2016. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-795/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 15. став 1. тачка
4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42.
став 6. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”, број 111/09,
92/11, 93/12), члана 36. став 1. тачка 6.
Статута општине Баточина ("Службени
гласник општине Баточина, бр. 10/08), и
члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова
за
ванредне
ситуације
(„Службени гласник РС”, бр. 98/10),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
I
Образује се Општински штаб за
ванредне ситуације на територији
општине Баточина (у даљем тексту:
Штаб), као оперативно стручно тело за
координацију и руковођење заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама.
У Штаб се именују:
КОМАНДАНТ ШТАБА: Здравко
Младеновић,
председник
општине
Баточина
ЗАМЕНИК
КОМАНДАНТА
ШТАБА: Никола Полић, заменик
председника општине Баточина
НАЧЕЛНИК ШТАБА: Марија
Милошевић,
Управа
за
ванредне
ситуације, Крагујевац.
ЧЛАНОВИ ШТАБА:
1. Бранислав Павловић, председник
Скупштине општине Баточина,

ГОДИНА 2016.

2. Небојша
Милосављевић,
помоћник председника општине
Баточина
3. Небојша Трајковић, помоћник
председника општине Баточина,
4. Дејан Аранђеловић, заменик
председника
Скупштине
општине Баточина,
5. Драгиша Ђуричковић, начелник
Општинске управе општине
Баточина,
6. Ана Аничић, директорка Дома
здравља у Баточини,
7. Дарко Игњатовић, извршилац за
пољопривреду, шумарство и
водопривреду Општинске управе
општине Баточина,
8. Милица Бркић, Центар за
социјални
рад
''Шумадија''
Баточина,
9. Весна
Барјактаревић,
инспекторка за заштиту животне
средине,
10. Никола
Дукић,
технички
директор
„ТМГ
Топлота“
Баточина,
11. Ивана Богдановић, извршилац за
урбанизам, планску регулативу и
грађевинарство
Општинске
управе општине Баточина,
12. Јовица
Станисављевић,
општински
грађевински
инспектор,
13. Јасмина
Младеновић,
директорка
КТЦ
''Доситеј
Обрадовић'' Баточина,
14. Снежана Ђорђевић, директорка
ОШ „Свети Сава“ Баточина,
15. Катарина Радевић, директорка
ПУ „Полетарац“ Баточина,
16. Бојана Ђорђевић, в.д. директора
СШ „Никола Тесла“ Баточина,
17. Дејан Златић, начелник ПС у
Баточини,
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18. Стеван
Деспић,
директор
пословнице
"Електрошумадија"из Баточине ,
19. Славомирка
Милојевић,
секретарка
Општинске
организације "Црвеног крста"
Баточина,
20. Јован
Ђорђевић,
начелник
Центра МО Баточина,
21. Драган Младеновић, командир
ВСЈ у Баточини,
II
Штаб, по потреби, посебним актом
образује помоћне стручно-оперативне
тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања.
III

Штаб обавља следеће послове:
1. Предлаже Председнику општине
доношење одлуке о проглашењу
ванредне ситуације;
2. Руководи и координира рад
субјеката система заштите и
спасавања и снага заштите и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама
на
спровођењу
утврђених задатака;
3. Руководи
и
координира
спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
4. Руководи
и
координира
спровођење мера и задатака
обнове,
реконструкције
и
рехабилитације, узимајући у обзир
потребе одрживог развоја и
смањења угрожености и ризика од
будућих ванредних ситуација;
5. Разматра и даје мишљење на
предлог Процене угрожености и
предлог
Плана
заштите
и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама;
6. Прати стање и организацију
заштите и спасавања и предлаже
мере за њихово побољшање;
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7. Наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и
других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
8. Стара се о редовном информисању
и обавештавању становништва о
ризицима и опасностима и
предузетим мерама за смањење
ризика од катастрофа;
9. Разматра организацију, опремање
и обучавање јединица цивилне
заштите,
овлашћених,
оспособљених правних лица;
10. Сарађује са надлежним органима
заштите и спасавања суседних
држава у ванредним ситуацијама;
11. Наређује приправност-спремност
за ванредне ситуације;
12. Процењује
угроженост
од
настанка ванредне ситуације;
13. Израђује предлог годишњег плана
рада и годишњи извештај о раду;
14. Спроводи годишњи план рада;
15. Доноси наредбе, закључке и
препоруке;
IV
Општински штаб за ванредне
ситуације поред послова из става III ове
Одлуке обавља и следеће послове:
1. Сарађује са штабовима суседних
јединица локалне самоуправе;
2. Именује
повереника
цивилне
заштите и заменика повереника
цивилне заштите у насељеним
местима;
3. Разматра и предлаже доношење
одлуке о организацији заштите и
спасавања на територији јединице
локалне самоуправе;
4. Подноси скупштини општине на
усвајање предлог годишњег плана
рада и годишњи извештај о раду;
5. Ангажује оспособљена правна
лица и друге организације од
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значаја за јединицу локалне
самоуправе;
6. Обавља и друге послове у складу
са законом.

ГОДИНА 2016.

Скупштине општине Баточина.
Члан 2.
У Анкетни одбор бирају се:

V
Решење
именованим лицима из
решења и архиви.

доставити
става I овог

VI
Даном доношења овог решења,
ставља се ван снаге решење Скупштине
општине Баточина бр. 020-431/15-01 од
24.04.2015. године (''Службени гласник
општине Баточина'', 5/15).
VII
Ово
„Службеном
Баточина”.

решење
објавити
у
гласнику
општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-796/16-01 од 23.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
_________________________________
На основу члана 53. став 2.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
5/15), члана 47. став 3. и члана 72.
Пословника о раду Скупштине општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', број 7/12,16/13), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
23.08.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ
ОДБОРА
Члан 1.
Овом
Одлуком
образује
се
Анкетни одбор, као повремено радно тело

1. Чедомир Јовановић из
Баточине
2. Зорица Зарковић из
Баточине
3. Вељко
Ерцег
из
Баточине
4. Живадинка Марковић
Стијовић из Црног Кала
5. Дејан Коматовић из
Баточине
6. Зоран Јовановић из
Баточина
7. Бранко Бањанац
из
Баточине
Члан 3.
Анкетни одбор има задатак да
утврди сва дуговања и потраживања
директног корисника и индиректних
корисника буџета општине Баточина и
свих јавних предузећа чији је оснивач
општина Баточина и сагледа стање у
области трошења средстава буџета
општине Баточина, у претходном периоду.
Члан 4.
Анкетни одбор ради на седницима.
Прву седницу Анкетног одбора
сазива председник Скупштине. Првом
седницом председава најстарији члан
Анкетног одбора, до избора председника
Анкетног одбора.
Анкетни одбор на првој седници
бира, из реда својих чланова, председника
и заменика председника Анкетног одбора.
На рад на седницама Анкетног
одбора примењују се одредбе Пословника
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Скупштине општине Баточина.
Стручне
и
административнотехничке послове за потребе Анкетног
одбора обавља Општинска управа
општине Баточина.
Члан 5.
Анкетни одбор је дужан да задатке
утврђене овом Одлуком изврши у року од
90 дана, од конституисања Анкетног
одбора.
Анкетни одбор је дужан да
поднесе
извештај
о
утврђеним
чињеницама
Скупштини
општине
Баточина у року из става 1. овог члана.
Анкетни одбор престаје са радом
даном одлучивања о његовом извештају
на
седници
Скупштине
општине
Баточина.

ГОДИНА 2016.

На основу члана 44а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.
закон) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина '' бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ
ЦЕНТРА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
БАТОЧИНА

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-797/16-01 од 23.08.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
председник и чланови Управног одбора
Културно-туристичког центра ''Доситеј
Обрадовић'' Баточина, због истека
мандата, закључно са 07.09.2016. године,
и то:
А) Из реда представника локалне
самоуправе:
1. Сенка Јанићијевић из Кијева,
председник
2. Марија Михаиловић из
Жировнице, члан
Б) Из реда запослених:
1. Горан Милићевић из Прњавора,
члан
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
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Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 44а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
дужност чланова управног одбора
установе престаје истеком мандата.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-798/16-01 од 23.08.2016.год.

ГОДИНА 2016.

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ
ЦЕНТРА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и
чланови Управног одбора Културнотуристичког центра ''Доситеј Обрадовић''
Баточина, на мандатни период од четири
године, почев од 08.09.2016. године, и то:
А) Из реда представника локалне
самоуправе:
1. Драган Марковић из Бадњевца, за
председника
2. Невена Кузмић из Брзана, за члана
Б) Из реда запослених:
1. Немања Поповић из Баточине, за
члана
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Образложење
Бранислав Павловић
___________________________________
На основу члана 41. и 42. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина '' бр. 10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 41. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) утврђено је да
управни одбор установе има најмање три
члана. Чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне
делатности.
Председника
управног
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одбора именује оснивач из реда чланова
управног одбора.
Одредбама члана 42. наведеног
закона прописано је да ако је оснивач
установе Република Србија, аутономна
покрајина, односно јединица локалне
самоуправе, највише једна трећина
чланова управног одбора именује се из
реда запослених у установи, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а
уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених.
Статутом Културно-туристичког
центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина,
утвђено је да управни одбор има 3 члана
од којих се највише једна трећина
именује из реда запослених у установи,
на предлог репрезентативног синдиката
установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог
већине запослених.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-799/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
___________________________________

На основу члана 48а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.
закон) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина '' бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ГОДИНА 2016.

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ
ЦЕНТРА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
БАТОЧИНА
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
председник и чланови Надзорног одбора
Културно-туристичког центра ''Доситеј
Обрадовић'' Баточина, због истека
мандата, закључно са 07.09.2016. године,
и то:
1. Жаклина Јевтић из Баточине,
председник
2. Марко Милосављевић из
Баточине, члан
3. Љиљана Милутиновић из
Баточине, члан
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 48а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
дужност чланова надзорног одбора
установе престаје истеком мандата.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-800/16-01 од 23.08.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 45. и 46. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина '' бр. 10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ
ЦЕНТРА ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и
чланови Надзорног одбора Културнотуристичког центра ''Доситеј Обрадовић''
Баточина, на мандатни период од четири
године, почев од 08.09.2016. године, и то:
А) Из реда представника локалне
самоуправе:
3. Ненад Јовановић из Брзана, за
председника
4. Саша Петровић из Баточине, за
члана
Б) Из реда запослених:
2. Љиљана
Милутиновић
Баточине, за члана

из

ГОДИНА 2016.

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 45. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
надзорни одбор има најмање три
члана.Чланове надзорног одбора именује
и разрешава оснивач. Председника
надзорног одбора именује оснивач из
реда чланова надзорног одбора.
Чланом
46. наведеног закона
прописано је да ако је оснивач установе
Република Србија, аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе,
највише једна трећина чланова надзорног
одбора именује се из реда запослених у
установи, на предлог репрезентативног
синдиката установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог
већине запослених.
Статутом Културно-туристичког
центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина,
прописано је да надзорни одбор установе
има три члана од којих два представника
оснивача а један члан се бира из реда
запослених у установи.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-801/16-01 од 23.08.2016. год.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Образложење

Бранислав Павловић
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На основу члана 44а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.
закон) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина '' бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА

I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
председник и чланови Управног одбора
Народне библиотеке ''Вук Караџић''
Баточина, због истека мандата, закључно
са 07.09.2016. године, и то:

ГОДИНА 2016.
Образложење

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 44а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
дужност чланова управног одбора
установе престаје истеком мандата.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-802/16-01 од 23.08.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

А) Из реда представника локалне
самоуправе:
5. Станија Анђеловић из Баточине,
председник
6. Снежана Лазић из Баточине, члан
7. Душица Радосављевић из Брзана,
члан,
Б) Из реда запослених:
2. Славица Милошевић из Брзана,
члан
3. Слободан Бабић из Баточине, члан
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.

___________________________
На основу члана 41. и 42. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина '' бр. 10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и
чланови Управног одбора Народне
библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, на
мандатни период од четири године, почев
од 08.09.2016. године, и то:
А) Из реда
самоуправе:

представника

локалне

8. Радмила Милановић из Баточине,
за председника
9. Јелена Милутиновић из Баточине,
за члана
10. Слађана Милојевић из Црног Кала,
за члана,
Б) Из реда запослених:
3. Слободан Бабић из Баточине, за
члана
4. Снежана
Станисављевић
из
Баточине, за члана
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 41. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) утврђено је да
управни одбор установе има најмање три

ГОДИНА 2016.

члана. Чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне
делатности.
Председника
управног
одбора именује оснивач из реда чланова
управног одбора.
Одредбама члана 42. наведеног
закона прописано је да ако је оснивач
установе Република Србија, аутономна
покрајина, односно јединица локалне
самоуправе, највише једна трећина
чланова управног одбора именује се из
реда запослених у установи, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а
уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених.
Најмање
један
од
чланова
управног одбора из реда запослених мора
да буде из реда носилаца основне тј.
програмске делатности.
Статутом Народне библиотеке
''Вук Караџић'' утвђено је да управни
одбор има 5 чланова које именује и
разрешава Оснивач, од којих три из реда
истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности и два преставника
из реда запослених у библиотеци.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-803/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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ГОДИНА 2016.

На основу члана 48а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- др.
закон) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина '' бр. 10/08, 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је

гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 48а Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
дужност чланова надзорног одбора
установе престаје истеком мандата.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.

Р Е Ш Е Њ Е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-804/16-01 од 23.08.2016.год.

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

______________________________
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
председник и чланови Надзорног одбора
Народне библиотеке ''Вук Караџић''
Баточина, због истека мандата, закључно
са 07.09.2016. године, и то:
1. Марко Ранковић из Баточине,
председник
2. Марија
Милошевић
из
Баточине, члан
3. Гордана
Братковић
из
Бадњевца, члан
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени

На основу члана 45. и 46. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина '' бр. 10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК
КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА
I ИМЕНУЈУ СЕ председник и
чланови Надзорног одбора Народне
библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, на
мандатни период од четири године, почев
од 08.09.2016. године, и то:

58

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIV

А) Из реда представника локалне
самоуправе:
1. Анђелка Јанковић из Баточине, за
председника
2. Марија Михаиловић из
Жировнице, за члана

ГОДИНА 2016.

Статутом Народне библиотеке
''Вук Караџић'' Баточина прописано је да
надзорни одбор библиотеке има три
члана од којих два представника оснивача
и једног представника из реда запослених
у библиотеци.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.

Б) Из реда запослених:
1. Гордана Братковић из Бадњевца, за
члана
II Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-805/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014-др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), којима је прописано да чланове
Управног одбора именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 45. Закона о
култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016- испр.) прописано је да
надзорни одбор има најмање три
члана.Чланове надзорног одбора именује
и разрешава оснивач. Председника
надзорног одбора именује оснивач из
реда чланова надзорног одбора.
Чланом
46. наведеног закона
прописано је да ако је оснивач установе
Република Србија, аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе,
највише једна трећина чланова надзорног
одбора именује се из реда запослених у
установи, на предлог репрезентативног
синдиката установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог
већине запослених.

_____________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), члана 54. став 2.
и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'', бр. 72/2009, 52/2011) и члана 36. став
1. тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточина'',
бр. 10/08), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Средње школе
''Никола Тесла'' Баточина
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови
Школског одбора Средње школе ''Никола
Тесла'' Баточина, и то:
А) Из реда представника локалне
самоуправе:
1. Милутин Тасић из Баточине,
Б) Из реда запослених:

59

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

1. Бојана Ђорђевић из Крагујевца
II
Констатује се престанак
функције члана Школског одбора Средње
школе ''Никола Тесла'' Баточина, из реда
представника локалне самоуправе, Рајку
Милошевићу из Брзана, услед смрти
именованог.
III Решење објавити у ''
Службеном гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014- др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), 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.
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.
Члан школског одбора Милутин
Тасић разрешава се у складу са чланом
55. Став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'', бр. 72/2009, 52/2011)
јер
неоправданим
одсуствовањем
онемогућава рад органа управљана.
Констатује се престанак функције
члана Школског одбора Средње школе
''Никола Тесла'' Баточина, из реда

ГОДИНА 2016.

представника локалне самоуправе, Рајку
Милошевићу из Брзана, услед смрти
именованог.
Бојана
Ђорђевић,
професор,
именована је за в.д. директора Средње
школе ''Никола тесла'' Баточина па се
разрешава дужности члана Школског
одбора Средње школе ''Никола Тесла''
Баточина, из реда запослених, у складу са
чланом 54. став 11. тачка 3. Закона о
основама
система
образовања
и
васпитања.
На основу свега наведеног, донето
је Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-808/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

_____________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07), члана 54. став 2.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009,
52/2011) и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана
23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског
одбора Средње школе
''Никола Тесла'' Баточина
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови
Школског одбора Средње школе ''Никола

60

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIV

Тесла'' Баточина, из реда представника
локалне самоуправе, и то:
1. Милан Младеновић из Баточине,
2. Дарко Цветковић из Баточине.
Из реда запослених:
1. Снежана Влајковић из Крагујевца,
професор математике и информатике.
II
Мандат новоименованих
чланова траје до истека мандата овог
органа управљања одређеног Решењем
СО Баточина број: 112-19/14-01 од
05.09.2014. године.
III
Решење објавити у ''
Службеном гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у члану 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014- др.закон), члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), 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.
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.

ГОДИНА 2016.

Средња школа ''Никола Тесла''
Баточина доставила је предлог за
именовање члана школског одбора из
реда запослених.
На основу свега наведеног, а на
предлог овлашћених предлагача, донето
је Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-809/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић

____________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
9. у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14др. Закон), члана 80. став 2. Закона о
јавним предузећима ( ''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16) и члана 36
став 1. тачка 9. Статута општине
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', број 10/08, 5/15), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 23.08.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина
I Разрешавају се чланови Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина, и то:
1. Снежана Димитријевић из Баточине
2. Братислав Милошевић из Баточине,
представник запослених
II Ово
''Службеном
Баточина''.

Решење
објавити
у
гласнику
општине
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Правни основ за доношење
Решења о разрешењу чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина, садржан је у члану
32. став 1. тачка 9. у вези Закона о
локалној самоуправи ( ''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и
83/14-др. Закон) и члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина, број 10/08,
5/15) којима је утврђено да Скупштина
општине именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
ораганизација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Дана, 4. марта 2016. године,
ступио је на снагу нови Закон о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 15/16).
Чланом 80. став 2. овог Закона
утврђена је обавеза разрешења чланова
надзорних одбора који не испуњавају
услове предвиђене чланом 18. овог
Закона, као и именовање нових најкасније
у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог Закона.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву

ГОДИНА 2016.

На основу члана 32. став 1. тачка
9. у вези члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14др. Закон), чланова 16. став 2, 17. став 3,
18, 20. и 80. Закона о јавним предузећима
( ''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16) и члана 36 став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
5/15), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина
I Именују се чланови Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина, и то:
3. Часлав Станковић из Баточине
4. Горица Танасијевић из Баточине,
представник запослених
II Мандат новоименованих чланова
траје до истека мандата Надзорног одбора
именованог
решењем
Скупштине
општине Баточина број: 112-8/15-01 од
04.03.2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-806/16-01 од 23.08.2016.
године

III Ово Решење објавити у
''Службеном гласнику општине
Баточина''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Образложење

Бранислав Павловић

Правни основ за доношење
Решења о разрешењу чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина, садржан је у члану
32. став 1. тачка 9. у вези Закона о
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локалној самоуправи ( ''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и
83/14-др. Закон) и члану 36. став 1. тачка
9. Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина, број 10/08,
5/15) којима је утврђено да Скупштина
општине именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
ораганизација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Дана, 4. марта 2016. године,
ступио је на снагу нови Закон о јавним
предузећима ( ''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16). Чланом
80. став 2. овог Закона утврђена је обавеза
разрешења чланова надзорних одбора
који не испуњавају услове предвиђене
чланом 18. овог Закона, као и именовање
нових најкасније у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог Закона.
Чланом 16. став 2. и чланом 17.
став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16) утврђено је да надзорни одбор
јавног предузећа има три члана, од којих
је један председник, као и да председника
и чланове надзорног одбора јавног
предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне
самоуправе, односно Скупштина града,
на период од четири године, од којих је
један члан надзорног одбора из реда
запослених. За председника и члана
надзорног одбора именује се лице које
испуњава услове предвиђене чланом 18.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16),
односно лице које је пунолетно и
пословно способно, које има стечено
високо
образовање
на
основним
студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
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бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама
или
специјалистичким
струковним
студијама, које има најмање пет година
радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање и три године
радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
које познаје област корпоративног
управљања или област финансија, које
није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци и нису му изречене
мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи; обавезно
психијатријско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана; обавезно
лечење алкохоличара; забрана вршења
позива, делатности и дужности.
Чланом 20. у вези члана 19. став 1.
тачка 1) и 2) Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16) предвиђено је да поред услова
предвиђених чланом 18. овог Закона,
представник запослених у надзорном
одбору мора испуњавати и следеће
услове: да није био ангажован у вршењу
ревизије
финансијских
извештаја
предузећа у последњих пет година као и
да није члан политичке странке.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-807/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014др.закон), и члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), члана 24. Статута Фонда за уређење
грађевинског земљишта, пољопривредног
земљишта, водопривреду, шумарство,
заштиту животне средине и комуналне
делатности општине Баточина (''Сл.
гласник општине Баточина, бр. 3/10,
7/10), и члана 24. Статута Фонда за
локалне
и
некатегорисане
путеве
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина, бр. 3/10, 6/11), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 23.08.2016. године, донела је
Р ЕШ Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности
директора Фонда за уређење
грађевинског земљишта,
пољопривредног земљишта,
водопривреду, шумарство, заштиту
животне средине и комуналне
делатности општине Баточина и Фонда
за локалне и некатегорисане путеве
општине Баточина
I
РАЗРЕШАВА СЕ Срђан
Лепојевић, дипломирани правник из
Баточине, функције вршиоца дужности
директора
Фонда
за
уређење
грађевинског земљишта, пољопривредног
земљишта, водопривреду, шумарство,
заштиту животне средине и комуналне
делатности општине Баточина и Фонда за
локалне
и
некатегорисане
путеве
општине Баточина, због истека мандата
на који је именован, закључно са
23.08.2016. године.
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II
Решењe објавити у
''Службеном гласнику општине
Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, и 83/2014др.закон), и члану 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
5/15), којима је утврђено да Скупштинa
општине именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација
и служби, чији је оснивач.
Чланом 24. Статута Фонда за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду,
шумарство,
заштиту
животне средине и комуналне делатности
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина, бр. 3/10, 7/10), и чланом 24.
Статута
Фонда
за
локалне
и
некатегорисане путеве општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина, бр. 3/10,
6/11), утврђено је да директора Фондова
општине Баточина именује и разрешава
Скупштина општине. Чланом 27а Статута
Фонда
за
уређење
грађевинског
земљишта, пољопривредног земљишта,
водопривреду,
шумарство,
заштиту
животне средине и комуналне делатности
општине Баточина и чланом 27а Статута
Фонда за локалне и некатегорисане
путеве општине Баточина прописано је да
Скупштина
општине
Баточина
и
разрешава вршиоца дужности директора.
Срђан Лепојевић, дипломирани
правник из Баточине, именован је
решењем Скупштине општине Баточина
број 020-715/15-01 од 20.07.2015. године,
за вршиоца дужности директора Фонда за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,

64

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

водопривреду,
шумарство,
заштиту
животне средине и комуналне делатности
општине Баточина и Фонда за локалне и
некатегорисане
путеве
општине
Баточина.
Имајући у виду да је Срђану
Лепојевићу, дипломираном правнику из
Баточине истекао мандат на који је
именован, то је одлучено као у
диспозитиву решења.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-810/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
____________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014др.закон), члана 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), члана 27а Статута Фонда за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду,
шумарство,
заштиту
животне средине и комуналне делатности
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина, бр. 3/10, 7/10), и члана 27а
Статута
Фонда
за
локалне
и
некатегорисане путеве општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина, бр. 3/10,
6/11), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р ЕШ Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Фонда за уређење
грађевинског земљишта,
пољопривредног земљишта,
водопривреду, шумарство, заштиту

ГОДИНА 2016.

животне средине и комуналне
делатности општине Баточина и Фонда
за локалне и некатегорисане путеве
општине Баточина
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Александра
Ивић, дипломирани економиста из
Баточине,
за
вршиоца
дужности
директора
Фонда
за
уређење
грађевинског земљишта, пољопривредног
земљишта, водопривреду, шумарство,
заштиту животне средине и комуналне
делатности општине Баточина и Фонда за
локалне
и
некатегорисане
путеве
општине Баточина, на период од једне
године, почев од 24.08.2016. године.
II Решењe објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 36. став 1.
тачка 9. Статута општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточина'',
број 10/08), којима је утврђено да
Скупштинa општине именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач.
Чланом 27a Статута Фонда за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду,
шумарство,
заштиту
животне средине и комуналне делатности
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина, бр. 3/10, 7/10), утврђено је да
вршиоца дужности директора именује
Скупштина општине Баточина, до
именовања директора, а најдуже на
период од 1 године, ако директору Фонда
престане дужност, а нису се стекли
услови за именовање
директора.
Скупштина
општине
Баточина
и
разрешава вршиоца дужности директора.
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За вршиоца дужности именује се лице
под истим условима под којима се
именује и директор Фонда.
Чланом 27. утврђено је да се за
директора Фонда може именовати лице
које има високу стручну спрему и две
године радног искуства.
Чланом 27a Статута Фонда за
локалне
и
некатегорисане
путеве
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина, бр. 3/10) утврђено је да
вршиоца дужности директора именује
Скупштина општине Баточина, до
именовања директора, а најдуже на
период од 1 године, ако директору Фонда
престане дужност, а нису се стекли
услови за именовање
директора.
Скупштина
општине
Баточина
и
разрешава вршиоца дужности директора.
За вршиоца дужности именује се лице
под истим условима под којима се
именује и директор Фонда.
Чланом 27. утврђено је да се за
директора Фонда може именовати лице
које има високу стручну спрему и две
године радног искуства.
Полазећи од напред наведеног,
Скупштина општине Баточина је ценећи
испуњеност услова донела Решење као у
диспозитиву.
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На основу члана члана 52. а у вези
члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 15/16), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/07, 83/2014-др.закон) и члана 36. став
1. тачка 9. Статута општине Баточина
(Сл. гласник општине Баточина 10/08,
5/15), Скупштина општина Баточина, на
седници одржаној дана 23.08.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЛЕПЕНИЦА
БАТОЧИНА'' БАТОЧИНА
I
Дејану Раонићу дипломираном
машинском инжењеру из Крагујевца
престаје функција вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина, због истека периода
на који је именован, закључно са
23.08.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

II
Oво
Решење
објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина'',
''Службеном
гласнику
Републике Србије“, и на званичној
интернет
презентацији
општине
Баточина, www.sobatocina.org.rs .

Бранислав Павловић

Образложење

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-811/16-01 од 23.08.2016. год.

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', број 129/07, 83/2014др.закон) и члану 36. став 1. тачка 9.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
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5/15) којим је прописано да Скупштинa
општине Баточина у склaду сa зaкoнoм,
између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa
дирeктoрe jaвних прeдузeћa чији је
оснивач.
Одредбама члана 52. а у вези члана
46. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 15/16) утврђено је да мандат
директора односно вршиоца дужности
престаје истеком периода на који је
именован.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Бојић,
дипломирани инжењер менаџмента из
Баточине,
за
вршиоца
дужности
директора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' у Баточини, до именовања
директора на основу спроведеног јавног
конкурса, а најдуже до годину дана,
почев од 24.08.2016. године.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-812/16-01 од 23.08.2016. год.

Образложење

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
_________________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07 и 83/14-др Закон), члана 52.
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16) и
члана 36. Став 1. ачка 9. Статута општине
Баточина (Сл. гласник општине Баточина
10/08,
5/15),
Скупштина општина
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЛЕПЕНИЦА
БАТОЧИНА'' БАТОЧИНА

II
Ово
Решење
објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина'',
''Службеном
гласнику
Републике Србије“, и на званичној
интернет
презентацији
општине
Баточина, www.sobatocina.org.rs .

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др
Закон) којима је утврђено да Скупштина
општине именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом.
Чланом 52. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 15/16) утврђено
је да се вршилац дужности директора
може именовати до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, као и да период обављања
функције вршиоца дужности директора
не може бити дужи од једне године.
Драган
Бојић,
дипломирани
инжењер менаџмента испуњава услове
утврђене чланом 25. Закона о јавним
предузећима
(''Службени
гласник
Републике Србије'', број 15/16)
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-813/16-01 од 23.08.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
употребу имена општине Баточина у
називу Одбојкашког спортског удружења
''СЛОГА 2016'' Баточина.
II

Бранислав Павловић

_______________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
19. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/2014-др.закон) и члана 36. став 1.
тачка 19. Статута општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточина'',
10/08,
5/15),
Скупштина
оштине
Баточина, на седници одржаној дана
23.08.2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ

Сагласност
се
даје
ради
регистровања Одбојкашког спортског
удружења ''СЛОГА 2016'' Баточина у
Агенцији за привредне регистре.
III
Закључак ступа на снагу даном
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-814/16-01 од 23.08.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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