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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
12.06.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 14 

 

 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 09.06.2017. године, 

донело је 

ОДЛУКУ 

о давању претходне сагласности на 

Нацрт Одлуке о првој измени и 

допуни Одлуке о плану јавних 

набавки Општинске управе 

општине Баточина за 2017. годину 

 

I ДАЈЕ СЕ претходна 

сагласност на Нацрт Одлуке о 

првој измени и допуни Одлуке 

о плану јавних набавки 

Општинске управе општине 

Баточина за 2017. годину, који 

је донела начелница 

Општинске управе општине 

Баточина заведен под бројем 

031-298/17-01 од 09.06.2017. 

године. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

III Доставити начелници 

Општинске управе општине 

Баточина и архиви. 

 

Образложење 

    Правни основ за доношење решења 

садржан је у одредбама члана 46. 

став 1. тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе и члану 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016) којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и друга 

потребна акта. 

 Начелница Општинске 

управе општине Баточина донела је 

Нацрт Одлуке о првој измени и 

допуни Одлуке о плану јавних 

набавки Општинске управе општине 

Баточина за 2017. годину заведен под 

бројем 031-298/17-01 од 09.06.2017. 
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године. Нацрт је израђен на основу 

предлога о првој измени и допуни 

Одлуке о плану јавних набавки за 

2017. годину, предлагача 

Председника општине Баточина број 

020-554/17-01 од 09.06.2017. године, у 

складу са чланом 24. Правилника о 

начину обављања послова јавних 

набавки у Општинској управи 

општине Баточина број 031-77/14-01 

од 05.03.2014. године. Решењем број 

031-296/17-01 од 09.06.2017. године, 

образована је комисија од три члана, 

који су дали мишљење о основаности 

предлога који је дао председник 

општине за измену и допуни плана 

јавних набавки за 2017. годину. Након 

спроведене описане процедуре нацрт 

плана јавних набавки је достављен 

Општинском већу на давање 

претходне сагласности. 

 Након разматрања 

Општинско веће даје сагласност на 

Нацрт Одлуке о првој измени и 

допуни Одлуке о плану јавних 

набавки Општинске управе општине 

Баточина за 2017. годину. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-555/17-01 од 09.06.2017. 

године                                                                        

                                                                                                                           

                     ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                  

                Здравко Младеновић     

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. 

закон),члана 71. став 1.тачка 4. 

Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15) и члана 6. 

став 1. тачка 4. и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

09.06.2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  

о давању сагласности на Aнекс Ι 

Уговора о поверавању комуналних 

послова на одржавању објеката 

комуналне инфраструктуре на 

територији општине Баточина 

 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Aнекс Ι Уговора о поверавању 

комуналних послова на 

одржавању објеката комуналне 

инфраструктуре на територији 

општине Баточина, закључен 

између Општинске управе 

општине Баточина и ЈП „Лепеница 

Баточина“ Баточина, заведен под 

бројем 031-37/17-01 од 10.05.2017. 

године, а код извођача под бр. 037-

1/05-2017. од 11.05.2017. године. 

 

II. Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

     Правни основ за доношење решења 

садржан је у одредбама члана 46. 

став 1. тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1.тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 4.  

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), којима је одређено да 
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Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе. Одредбама 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

одређено је у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

Општинска управа општине 

Баточина jе у складу са члана 7. став 

1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015), закључила Уговор 

о поверавању комуналних послова на 

одржавању објеката комуналне 

инфрастуктуре са ЈП „Лепеница 

Баточина“ из Баточине, дана 

31.01.2017. Услед измене  ценовника 

комуналних услуга и усвајања новог 

ценовника на који је дата сагласност 

Одлуком о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Лепеница Баточина“ Баточина о 

ценама комуналних услуга („Сл. 

гласник општине Баточина“ бр.8/17), 

Општинска управа је приступила 

закључењу Анекса Ι уговора, у свему 

у складу са новим важећим 

ценовником. 

Разлог за доношење решења 

је давање сагласности на Анекс Ι 

Уговора о поверавању комуналних 

послова на одржавању објеката 

комуналне инфраструктуре на 

територији општине Баточина, 

закључен између Општинске управе 

општине Баточина и ЈП„Лепеница 

Баточина“ Баточина, заведен под 

бројем 031-37/17-01 од 10.05.2017. 

године, а код извођача под бр. 037-

1/05-2017. од 11.05.2017. године. 

На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-433/17-01 од 09.06.2017. 

године 

 

                ПРЕДСЕДНИК                                                                                    

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Здравко Младеновић 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. 

закон),члана 71. став 1.тачка 4. 

Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15) и члана 6. 

став 1. тачка 4. и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

09.06.2017. године, донелоје 

РЕШЕЊЕ 

 о давању сагласности на Уговор о 

пружању услуге израде пројектно-

техничке документације за 

ревитализацију пољских путева 

 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  

Уговор о пружању услуге израде 

пројектно-техничке 

документације за ревитализацију 

пољских путева, закључен између 

Општинске управе општине 

Баточина и Агенције за 

инжењерске делатности и 

техничко саветовање „Арбика“ из 

Крагујевца, заведен под бр. 031-

253/17-01 од 12.05.2017.године, а 

код извођача под бр. У-5/2017. од 

15.05.2017. године. 
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II. Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење 

решења садржан је у одредбама 

члана 46. став 1. тачке 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 

– др. закон) и члана 71. став 1.тачка  

4. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15) и члана 6. 

став 1. тачка 4.  Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), којима је 

одређено да Општинско веће  врши 

надзор над радом Општинске управе. 

Одредбама члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина одређено је у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

Општинска управа општине 

Баточина је, у складу са Законом о 

јавним набавкама ("Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

усвојеним Планом јавних набавки 

бр.031-58/17-01 од 28.02.2017. године 

спровела поступак јавне набавке мале 

вредности, интерног броја ЈНМВ 7/17, 

наведеног у Плану ЈН под бројем 

1.2.8/17 за набавку услуге израде 

пројектно-техничке документације за 

ревитализацију пољских путева. По 

спроведеном поступку, донета је и 

објављена Одлука о додели Уговора, 

бр. 031-240/17-01 од 04.05.2017. 

године, и као најповољнији је изабран 

понуђач Агенција за инжењерске 

делатности и техничко саветовање 

„Арбика“ Крагујевац. 

 Разлог за доношење решења 

је давање сагласности на Уговор о 

пружању услуге израде пројектно-

техничке документације за 

ревитализацију пољских путева, 

закључен између Општинске управе 

општине Баточина и Агенције за 

инжењерске делатности и техничко 

саветовање „Арбика“ из Крагујевца, 

заведен под бр. 031-253/17-01 од 

12.05.2017.године, а код извођача под 

бр. У-5/2017. од 15.05.2017. 

На основу свега напред наведеног 

донето је решење као у диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-434/17-01 од 09.06.2017. 

године 

                                                                                                             

                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                              

            Здравко Младеновић 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. 

закон),члана 71. став 1.тачка 4. 

Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15) и члана 6. 

став 1. тачка 4. и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

09.06.2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Уговор о 

пружању услуге ванлинијског 

превоза путника 
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I.     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор о пружању услуге 

ванлинијског превозапутника, 

закључен између Општинске 

управе општине Баточина и Саре 

Милатовић, предузетником-

aутопревозником из Крагујевца, 

ул.Светозара Марковића 101, 

заведен под бројем 031-252/17-01 

од 11.05.2017. године. 

 

II.   Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење  

 

Правни основ за доношење 

решења садржан је у одредбама 

члана 46. став 1. тачке 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 

– др. закон) и члана 71. став 1.тачка  

4. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15) и члана 6. 

став 1. тачка 4.  Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), којима је 

одређено да Општинско веће  врши 

надзор над радом Општинске управе. 

Одредбама члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина одређено је у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

Општинска управа општине 

Баточина је у складу са Законом о 

јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), спровела предметни 

поступак набавке, у складу са чланом 

39.став 2. за набавку ванлинијског 

превоза путника. Уговор је закључен 

са понуђачем Саром Милатовић, 

предузетником-аутопревозником из 

Крагујевца. 

Разлог за доношење решења 

је давање сагласности на Уговор о 

пружању услуге ванлинијског превоза 

путника, закључен између Општинске 

управе општине Баточина и Саре 

Милатовић, предузетником-

аутопревозником из Крагујевца, 

заведен под бројем 031-252/17-01 од 

11.05.2017. године. 

 На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-432/17-01 од 09.06.2017. 

године 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                  

              Здравко Младеновић 
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