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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
21.08.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 14. 

 

На основу члана  15. став 1. 

тачка 10) Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 146. став 4. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извештаја Изборне 

комисије о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине 

Баточина  

одржаних дана 21.06.2020. године  

 

I Прихвата се Извештај 

Изборне комисије о спроведеним 

изборима за одборнике Скупштине 

општине Баточина одржаних дана 

21.06.2020. године, број: 013-135/20-01 

од 23.06.2020. године. 

 

II Овај Закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење oвог 

Закључка садржан је у одредбама члана  

15. став 1. тачка 10. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020), којим је 

прописано да изборна комисија 

подноси извештај скупштини јединице 

локалне самоуправе о спроведеним 

изборима за одборнике и члана 146. 

став 4. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се закључком одлучује о 

процедуралним питањима, о 

прихватању одређених предлога, 

утврђују ставови о томе, шта, како и на 

који начин треба убудуће поступати у 

појединачним питањима, односно 

стварима, иницира доношење одлука, 

односно другог општег или 

појединачног акта.  

 Изборна комисија општине 

Баточина је упутила Скупштини 

општине Баточина Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике 

Скупштине општине Баточина 

одржаних дана 21.06.2020. године, 

број: 013-135/20-01 од 23.06.2020. 

године, на даљу надлежност. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-387/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Бранислав Павловић 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 10. 

Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07, 34/10,54/11 

12/2011, 16/20 и 68/20),  Изборна 

комисија општине Баточина, на 

седници одржаној дана 23.06.2020. 

године, усвојила је 

  

 

ИЗВЕШТАЈ  

О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ  БАТОЧИНА 

ОДРЖАНИХ  ДАНА 21.06.2020. 

ГОДИНЕ  

 

 

1. Изборна комисија је утврдила да 

је од укупно 35 бирачких 

одбора, примила изборни 

материјал од 35 бирачких 

одбора. 

 

2. На основу изборног материјала 

примљеног од бирачких одбора, 

утврђено је: 

 

- да је за изборе предато 

укупно гласачких 

листића  9889  

- да је остало 

неупотребљено 

гласачких листића  3012 

- да  према изводима из 

бирачког списка, има 

уписаних бирача 9889  

- да је према изводу из 

бирачког списка, на 

изборима гласало 

бирача 6877 што износи  

69,5 % 

- да је било неважећих 

гласачких листића   246 

- да је било важећих 

гласачких листића   6631 

- да су  изборне листе 

добиле следећи број 

гласова и мандата: 

 

 

Редни 

број 
Назив изборне листе Број гласова Број мандата 

1. 
Aлександар Вучић-За нашу 

децу. 
2928 14 

2. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма'' 

637 3 

3. 

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 

ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – 

Милан Кркобабић 

               155 0 

4.  ''СЛОБОДА'' 1296 6 

5. 
 ''БАТОЧИНА-НАША КУЂА – 

ЗОРАН ЈЕВТИЋ'' 
280 1 

6. 

ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-

ДРАГАН  ЈОЦИЋ (Покрет 

обнове Краљевине Србије-

Монархистички фронт)   

185 0 
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7. ''ИЗЛЕЧИМО ОПШТИНУ'' 819 4 

8. 

''Заједно за Баточину-Верољуб 

Верко Стевановић ( ЗС, БС, 

СПО)'', 

331 1 

 

 

4. Чланови Изборне комисије 

нису имали примедбе на утврђивање 

резултата избора.  

 

5. Изборна комисија општине 

Баточина је доделила мандате следећим 

изборним листама и кандидатима са 

тих изборних листа и то: 

 

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ. 

 

Кандидати: 

 

1) Младеновић Здравко, 

01.12.1977., Професор 

математике, Баточина, 

Колубарска 6 

2) Полић Никола, 16.12.1974., 

Магистар економских наука, 

 Баточина, Цара Душана 

3/9 

3) Милановић Милица, 17.08.1990., 

Мастер инжењер машинства, 

Баточина, Бадњевац 

4) Стијовић Радован, 25.02.1981. 

Пољопривредник, Баточина, 

Црни Као 

5) Вучковић Бранка, 12.04.1983., 

Професор српског језика, 

Баточина, Светозара Марковића 

1/5 

6) Милетић Ана, 12.12.1996., 

Апсолвент, Баточина, Николе 

Тесле 4 

7) Милосављевић Небојша, 

11.09.1967., Приватни 

предузетник, Баточина, Краља 

Петра I 68 

8) Гавриловић Миладиновић 

Ивана, 13.04.1987.Професор 

срског језика, Баточина, Брзан 

9) Милић Ненад, 22.02.1977., 

Приватни предузетник, 

Баточина, Војводе Степе 9 

10) Петровић Саша, 07.09.1967., 

Инжењер саобраћаја, Баточина, 

Николе Пашића 13 

11) Милановић Момчило, 

13.04.1973., Приватни 

предузетник,  Баточина, 

Жировница 

12) Митић Невена, 24.11.1989., 

Дипломирани економиста, 

Баточина, Змај Јовина 26 

13) Милановић Александар, 

31.08.1973.Приватни 

предузетник, Баточина, 

Доброводица 

14) Мирковић Немања, 14.03.1992., 

Машински техничар, Баточина, 

Градац 

 

IИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган      Марковић 

Палма“ 

 

Кандидати: 

 

1) Павловић Бранислав, 

30.04.1957., Дипломирани 

правник, Баточина, Цара 

Душана 31 

2) Трајковић Небојша, 05.07.1972., 

Рударски техничар, Баточина, 

Немањина 21 

3) Стевановић Драгана, 

10.03.1964., Економски 

техничар, Кијево 



                                              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIV                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 4 

 СЛОБОДА 

 

Кандидати: 

 

1) Павловић Милан, 19.10.1975., 

Приватни предузетник, 

Шиљeговачка 064, Брзан 

2) Димишковски Александар, 

13.02.1991., Инжењер 

информатике, Десанке 

Максимовић 15, Баточина 

3) Џудовић Данило, 17.05.1983., 

Професор физиког васпитања

 , Гаврила Принципа 7, Баточина 

4) Спасић Јелена, 03.05.1993., 

Професор енглеског језика, 

Краља Милана Обреновића 94, 

Баточина 

5) Радојичић Ивана, 05.08.1987., 

Виша медицинска сестра, Вука 

Караџића 42, Баточина 

6) Стевановић Ђорђе, 06.07.1989., 

Приватни предузетник, 

Жировница бб 

 

 

БАТОЧИНА – НАША КУЋА – 

ЗОРАН ЈЕВТИЋ 

 

Кандидати: 

 

1) Јевтић Зоран, 28.07.1960., 

Дипломирани економиста, 

Баточина, Цара Душана 15 

 

 

ИЗЛЕЧИМО ОПШТИНУ 

 

Кандидати: 

 

1) Митрашиновић Марија, 

05.04.1978., Доктор медицине, 

Баточина, Цара Душана 34 

2) Вуловић Предраг, 14.08.1978. 

Адвокат, Баточина, Кијево, 

Горњомалска 8 

3) Милановић Јасмина, 02.05.1984., 

Трговац, Баточина, Брзан, Цара 

Лазара 105 

4) Петковић Андријана, 

27.08.1977., Електротехничар 

погона,  Баточина, 

Бадњевац, Карађорђева 6 

 

ЗАЈЕДНО за Баточину – Верољуб 

ВЕРКО Стевановић ( ЗС, БС, СПО ) 

 

Кандидати: 

 

1) Биорац Срђан, 17.04.1961, 

Предузетник, Баточина, Вука 

Караџића бр.39 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:013-/20-01 од 23.06.2020. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                 

  

Jeлена Ивановић 

 

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ  

  

                  Јасмина Ђорђевић                                                

 

  

       __________________________ 

 

 

На основу члана 56. став 5. 

Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 11. став 1. и члана 15. 

став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Верификационог 

одбора 

 

I  Именује се Верификациони 

одбор за потврђивање мандата 

изабраним одборницима у саставу: 

 
1. Александар Милановић - 

представник Изборне листе 
Александар Вучић - За нашу децу., 
председавајући,   

2. Александар Димишковски - 
представник Изборне листе 
Слобода, члан,  

3. Јасмина Милановић - представник 
Изборне листе Излечимо општину, 
члан.  

 

II  Ово решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.                                                                                                                                                                         

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења  садржан је у одредбама члана 

56. став 5. Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 11. став 1. и члана 15. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да о потврђивању мандата 

одборника скупштина одлучује на 

основу Извештаја Верификационог 

одбора јавним гласањем, да у гласању 

могу учествовати кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени 

и који имају уверења општинске 

изборне комисије да су изабрани, као и 

да Скупштина на почетку 

конститутивне седнице, на предлог 

председавајућег, већином гласова 

присутних кандидата за одборнике 

именује Верификациони одбор од 3 

члана, које предлажу три изборне листе 

које су добиле највећи број 

одборничких мандата у Скупштини и 

да Верификационим одбором 

председава његов најстарији члан.  

 Највећи број одборничких места 

у Скупштини општине Баточина 

добиле  су следеће изборне листе: 

Александар Вучић- За нашу децу., 

Слобода и Излечимо општину. 

 На основу предлога предлагача 

изборних листа наведених опција,  

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-388/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Бранислав Павловић 

  

      __________________________       

 

 

На основу члана 56. Закона о 

локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), члана 

31. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 10. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја 

Верификационог одбора, Скупштина 

општине Баточина, на конститутивној 
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седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, у 10,25 часова, донела је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

I  ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати 

одборника Скупштине општине 

Баточина, са изборних листа, и то: 

 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ. 

 

1) Младеновић Здравко, 01.12.1977., 

Професор математике, Баточина, 

Колубарска 6 

2) Полић Никола, 16.12.1974., 

Магистар економских наука, 

Баточина, Цара Душана 3/9 

3) Милановић Милица, 17.08.1990., 

Мастер инжењер машинства, 

Баточина, Бадњевац 

4) Стијовић Радован, 25.02.1981., 

Пољопривредник, Баточина, Црни 

Као 

5) Вучковић Бранка, 12.04.1983., 

Професор српског језика, Баточина, 

Светозара Марковића 1/5 

6) Милетић Ана, 12.12.1996., 

Апсолвент, Баточина, Николе Тесле 

4 

7) Милосављевић Небојша, 11.09.1967., 

Приватни предузетник, Баточина, 

Краља Петра I 68 

8) Гавриловић Миладиновић Ивана, 

13.04.1987., Професор срског језика, 

Баточина, Брзан 

9) Милић Ненад, 22.02.1977., Приватни 

предузетник, Баточина, Војводе 

Степе 9 

10) Петровић Саша, 07.09.1967., 

Инжењер саобраћаја, Баточина, 

Николе Пашића 13 

11) Милановић Момчило, 13.04.1973., 

Приватни предузетник, Баточина, 

Жировница 

12) Митић Невена, 24.11.1989., 

Дипломирани економиста, Баточина, 

Змај Јовина 26 

13) Милановић Александар, 31.08.1973., 

Приватни предузетник, Баточина, 

Доброводица 

14) Мирковић Немања, 14.03.1992., 

Машински техничар, Баточина, 

Градац 

 

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 

Драган  Марковић Палма” 

 

1) Павловић Бранислав, 30.04.1957., 

Дипломирани правник, Баточина, 

Цара Душана 31 

2) Трајковић Небојша, 05.07.1972., 

Рударски техничар, Баточина, 

Немањина 21 

3) Стевановић Драгана, 10.03.1964., 

Економски техничар, Кијево 

 

3. СЛОБОДА 

 

1) Павловић Милан, 19.10.1975., 

Приватни предузетник, 

Шиљeговачка 064, Брзан 

2) Димишковски Александар, 

13.02.1991., Инжењер информатике, 

Десанке Максимовић 15, Баточина 

3) Џудовић Данило, 17.05.1983., 

Професор физиког васпитања, 

Гаврила Принципа 7, Баточина 

4) Спасић Јелена, 03.05.1993., 

Професор енглеског језика, Краља 

Милана Обреновића 94, Баточина 
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5) Радојичић Ивана, 05.08.1987., Виша 

медицинска сестра, Вука Караџића 

42, Баточина 

6) Стевановић Ђорђе, 06.07.1989., 

Приватни предузетник, Жировница 

бб 

 

4. БАТОЧИНА – НАША КУЋА 

– ЗОРАН ЈЕВТИЋ 

 

1) Јевтић Зоран, 28.07.1960., 

Дипломирани економиста, Баточина, 

Цара Душана 15 

 

5. ИЗЛЕЧИМО ОПШТИНУ 

 

1) Митрашиновић Марија, 05.04.1978., 

Доктор медицине, Баточина, Цара 

Душана 34 

2) Вуловић Предраг, 14.08.1978., 

Адвокат, Баточина, Кијево, 

Горњомалска 8 

3) Милановић Јасмина, 02.05.1984., 

Трговац, Баточина, Брзан, Цара 

Лазара 105 

4) Петковић Андријана, 27.08.1977., 

Електротехничар погона, Баточина, 

Бадњевац, Карађорђева 6 

 

6. ЗАЈЕДНО за Баточину – 

Верољуб ВЕРКО Стевановић ( ЗС, 

БС, СПО ) 

 

1) Биорац Срђан, 17.04.1961, 

Предузетник, Баточина, Вука 

Караџића бр.39 

 

II  Мандат одборницима траје 4 

(четири) године, почев од дана 

потврђивања мандата. 

 

III  Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења Одлуке. 

 

IV  Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-390/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Бранислав Павловић                                                                                                                                                                                                    

 

          __________________________ 

 

 

На основу члана 22. Пословника 

о раду Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о образовању Комисије за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор председника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор председника 

Скупштине општине Баточина у 

саставу: 

 

1. Александар Милановић - 

представник Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу 

децу., члан,   

2. Александар Димишковски - 

представник Изборне листе 

Слобода, члан,  

3. Јасмина Милановић - 

представник Изборне листе 

Излечимо општину, члан.  
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II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.                                                                                                                                                                         

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 22. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

утврђено је да по утврђивању листе 

кандидата за председника Скупштине, 

образује се Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања 

од 3 члана, а за члана Комисије 

одређује се по један одборник са три 

изборне листе које су добиле највећи 

број одборничких места у Скупштини.  

 Схходно одредбама члана 22. 

став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина чланове Комисије 

бира Скупштина јавним гласањем, 

већином гласова присутних одборника. 

 Највећи број одборничких места 

у Скупштини општине Баточина 

добиле су следеће изборне листе: 

Александар Вучић - За нашу децу., 

Слобода и Излечимо општину. 

 На основу предлога предлагача 

изборних листа наведених опција, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-392/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Бранислав Павловић 

 

          __________________________ 

 

 

На основу члана 38. став 3. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 15) и члана 

52. став 1. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 20. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), на 

предлог одборника, Скупштина 

општине Баточина, на Конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору председника Скупштине 

општине Баточина 

 

I  Невена Митић, мастер 

економиста из Баточине, изабрана је за 

председницу Скупштине општине 

Баточина, на мандатни период од 

четири године. 

 

II  Председница Скупштине 

општине, неће бити на сталном раду, а 

оствариваће право на накнаду за рад у 

складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа општине 

Баточина. 

 

III  Доношењем овoг Решења 

престаје мандат Браниславу Павловићу, 

председнику Скупштине општине 

Баточина из претходног сазива 

Скупштине општине, односно престаје 

да важи Решење о избору председника 

Скупштине општине Баточина, број 

020-521/16-01 од 15.07.2016. год. 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/16). 

 

IV  Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

 



                                              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIV                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 9 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 

- др. закон и 47/2018), члана 52. став 1. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 20. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), којим је 

прописано да се председник 

Скупштине бира на предлог најмање 

1/3 одборника, из реда одборника, на 

време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника.  

Одборници Скупштине општине 

Баточина, односно више од 1/3 

одборника, упутили су Скупштини 

општине Баточина, образложени 

предлог кандидата за председника 

Скупштине општине Баточина, 

предлажући за председника Скупштине 

општине Баточина Невену Митић 

изабрану за одборника са Изборне 

листе Александар Вучић - За нашу 

децу.. 

У складу са чланом 21. став 4. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, одборник Невена 

Митић је прихватила кандидатутуру за 

председника Скупштине општине 

Баточина. Такође се  изјаснила да неће, 

уколико буде изабрана за  председника 

Скупштине општине Баточина, бити на 

сталном раду. 

Поступак тајног гласања за 

председника Скупштине општине 

Баточина спровела  је Комисија  за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Невене Митић 

за председника Скупштине општине 

Баточина гласало је 29 одборника, од 

укупно 29 одборника што представља 

већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа 2020. године, 

на седници Скупштине општине 

Баточина Комисија  за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања за 

избор председника Скупштине 

општине Баточина је утврдила и 

констатовала да је Невена Митић 

изабрана за председника Скупштине 

општине Баточина. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-393/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Бранислав Павловић 

 

        __________________________ 

 

 

На основу члана 34. у вези са 

чланом 22. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 
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РЕШЕЊЕ 

 

о образовању Комисије за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор заменика 

председника Скупштине општине 

Баточина 

 

 

III Образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор заменика 

председника Скупштине општине 

Баточина у саставу: 

 

1. Александар Милановић - 

представник Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу 

децу., члан,   

2. Александар Димишковски - 

представник Изборне листе 

Слобода, члан,  

3. Јасмина Милановић - 

представник Изборне листе 

Излечимо општину, члан.  

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.                                                                                                                                                                         

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Одредбама члана 22. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

утврђено је да по утврђивању листе 

кандидата за председника Скупштине, 

образује се Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања 

од 3 члана, а за члана Комисије 

одређује се по један одборник са три 

изборне листе које су добиле највећи 

број одборничких места у Скупштини.  

 Схходно одредбама члана 22. 

став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина чланове Комисије 

бира Скупштина јавним гласањем, 

већином гласова присутних одборника. 

 Највећи број одборничких места 

у Скупштини општине Баточина 

добиле су следеће изборне листе: 

Александар Вучић - За нашу децу., 

Слобода и Излечимо општину. 

 На основу предлога предлагача 

изборних листа наведених опција, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-395/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

_________________________ 

 

 

На основу члана 39. став 2. у 

вези са чланом 38. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 40. тачка 15) и члана 54. став 1. и 

2. у вези са чланом 52. став 1. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 

34. у вези са чланом 20. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

одборника, Скупштина општине 

Баточина, на конститутивној седници 

одржаној дана 21.08.2020. године, 

донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору заменика председника 

Скупштине општине Баточина 
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I Никола Полић, магистар 

економских наука из Баточине, изабран 

је за заменика председника Скупштине 

општине Баточина, на мандатни период 

од четири године. 

 

II Заменик председника 

Скупштине општине, неће бити на 

сталном раду, а оствариваће право на 

накнаду за рад у складу са актом којим 

се уређују плате функционера органа 

општине Баточина. 

 

III Доношењем овoг Решења 

престаје мандат Ненаду Милићу, 

заменику председника Скупштине 

општине Баточина из претходног 

сазива Скупштине општине, односно 

престаје да важи Решење о избору 

заменика председника Скупштине 

општине Баточина, број: 020-134/17-01 

од 08.02.2017. године („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 4/17). 

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

39. став 2. у вези са чланом 38. став 3. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 54. став 1. и 2. у вези 

са чланом 52. став 1. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 34. у вези 

са чланом 20. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), којим је утврђено 

да председник скупштине има заменика 

који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља 

своју дужност и да се заменик 

председника скупштине бира и 

разрешава на исти начин као и 

председник скупштине, односно бира 

се на предлог најмање 1/3 одборника, 

из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника.  

Одборници Скупштине општине 

Баточина, односно више од 1/3 

одборника,  упутили су Скупштини 

општине Баточина, образложени 

предлог кандидата за заменика 

председника Скупштине општине 

Баточина, предлажући за заменика 

председника Скупштине општине 

Баточина, Николу Полића из Баточине, 

изабраног за одборника са Изборне 

листе Александар Вучић - За нашу 

децу.. 

У складу са чланом 21. став 4. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, одборник Никола 

Полић је прихватио кандидатуру за 

заменика председника Скупштине 

општине Баточина. Такође, се  изјаснио 

да, уколико буде изабран за заменика 

председника Скупштине општине, неће 

бити на сталном раду. 

Поступак тајног гласања за 

заменика председника Скупштине 

општине Баточина спровела је 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања, изабрана на 

седници Скупштине општине 

Баточина. 

 Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор  Николе 

Полића за заменика председника 

Скупштине општине Баточина, гласало 

је 29 одборника, од укупно 29 

одборника, што представља већину од 

укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор 

заменика председника Скупштине 

општине Баточина је утврдила и 

констатовала да је Никола Полић, 

магистар економских наука из 

Баточине,  изабран за заменика 

председника Скупштине општине 

Баточина. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-396/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

_________________________ 

 

 

На основу члан 40. став 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 16) и члана 

55. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 35. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), на 

предлог председника Скупштине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о постављењу секретара Скупштине 

општине Баточина 

 

I  Тања Вукојевић, дипломирани 

правник из Баточине, поставља се за 

секретара Скупштине општине 

Баточина, на период од четири године. 

 

II  Секретар Скупштине општине 

остварује право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате 

функционера органа општине 

Баточина. 

 

III  Доношењем овог Решења 

престаје да важи Решење број: 020-

1022/16-01 од 02.11.2016. год. 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 20/16). 

 

IV  Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

40. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 

40. тачка 16), члана 55. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 

35. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се секретар Скупштине 

поставља на предлог председника 

Скупштине, на мандатни период од 

четири године и може бити поново 

постављен. 
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 Чланом 40. став 3. Закона о 

локалној самоуправи утврђено је да за 

секретара скупштине општине може 

бити постављено лице које има стечено 

високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким 

академским студијама, 

специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким 

студијама на факултету, са положеним 

стручним испитом за рад у органима 

управе и радним искуством од најмање 

три године. 

Председник Скупштине 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 40. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, члана 55. став 2. 

Статута општине Баточина и члана 35. 

став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио за 

секретара Скупштине општине 

Баточина Тању Вукојевић, 

дипломираног правника из Баточинеn 

Како Тања Вукојевић испуњава 

све услове за постављење за секретара 

Скупштине општине Баточина 

предвиђене Законом, донето је Решење 

као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-397/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

На основу члана 22. у вези са 

чланом 43. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

о образовању Комисије за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор извршних 

органа општине Баточина 

 

 

V Образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор извршних 

органа општине Баточина у саставу: 

 

1. Александар Милановић - 

представник Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу 

децу., члан,   

2. Александар Димишковски - 

представник Изборне листе 

Слобода, члан,  

3. Јасмина Милановић - 

представник Изборне листе 

Излечимо општину, члан.  

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.                                                                                                                                                                         

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 22. у вези са 

чланом 43. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 
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гласање за избор Председника 

општине, заменика Председника 

општине и чланова Општинског већа, 

спроводи Комисија од 3 члана, коју 

именује Скупштина, а за члана 

Комисије одређује се по један 

одборник са три изборне листе које су 

добиле највећи број одборничких места 

у Скупштини.  

 Схходно одредбама члана 22. 

став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина чланове Комисије 

бира Скупштина јавним гласањем, 

већином гласова присутних одборника. 

 Највећи број одборничких места 

у Скупштини општине Баточина 

добиле су следеће изборне листе: 

Александар Вучић - За нашу децу., 

Слобода и Излечимо општину. 

 На основу предлога предлагача 

изборних листа наведених опција, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-398/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

________________________ 

 

 

На основу члана 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

58. став 1. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), на 

предлог председника Скупштине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору Председника општине 

Баточина 

 

I Здравко Младеновић, 

професор математике из Баточине, 

изабран је за Председника општине 

Баточина, на мандатни период од 

четири године. 

 

II Председник општине је на 

сталном раду и остварује право на 

плату у складу са актом којим се 

уређују плате функционера органа 

општине Баточина. 

 

III Утврђује се да даном избора за 

Председника општине Баточина, 

Здравку Младеновићу престаје мандат 

одборника Скупштине општине 

Баточина, због преузимања функције 

која је у складу са законом неспојива са 

функцијом одборника. 

 

IV Доношењем овoг Решења 

престаје да важи Решење о избору 

председника општине Баточина, број: 

020-524/16-01 од 15.07.2016. год. 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/16). 

 

V Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору Председника 

општине Баточина садржан је у 

одредбама члана 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
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закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 58. став 1. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да председника општине бира 

скупштина општине, из реда 

одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника скупштине 

општине.  

Председник Скупштине 

општине Баточина је у складу са 

чланом 43. став 3. Закона о локалној 

самоуправи и члана 40. став 1. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина Скупштини 

општине Баточина, предложио Здравка 

Младеновића из Баточине за кандидата 

за Председника општине Баточина 

изабраног за одборника са Изборне 

листе Александар Вучић - За нашу 

децу.. 

 Кандидат за Председника 

општине је дао писану сагласност да 

прихвата кандидатуру за Председника 

општине Баточина.  

Поступак тајног гласања за 

Председника општине Баточина 

спровела је Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања, 

изабрана на седници Скупштине 

општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Здравка 

Младеновијћа за Председника општине 

Баточина гласало је 19 одборника, од 

укупно 29 одборника, што представља 

већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор 

Председника општине Баточина је 

утврдила и констатовала да је Здравко 

Младеновић, изабран за Председника 

општине Баточина. 

 Чланом 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи, утврђено је да 

председнику општине избором на ову 

функцију престаје мандат одборника у 

скупштини општине. Такође чланом 46. 

став 1. тачка 5. и ставом 6. Закона о 

локалним изборима („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 34/2010-

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – 

аутентично тумачење и 68/2020), 

утврђено је да одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је 

изабран преузимањем посла, односно 

функције које су, у складу са законом, 

неспојиве с функцијом одборника, као 

и да ако наступи овакав случај 

скупштина општине утврђује да је 

одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Здравко 

Младеновић изабран за Председника 

општине Баточина, то му је у складу са 

чланом 43. став 5. Закона о локалној 

самоуправи, престао мандат одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о 

локалној самоуправи утврђено је да су 

председник општине и заменик 

председника општине  на сталном раду. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-399/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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На основу члана 43. став 4. а у 

складу са чланом 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 40. тачка 17) и члана 58. став 1. и 

4. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), на 

предлог кандидата за Председника 

општине, Скупштина општине 

Баточина, на конститутивној седници 

одржаној дана 21.08.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору заменика Председника 

општине Баточина 

 

I  Небојша Милосављевић из 

Баточине, изабран је за заменика 

Председника општине Баточина, на 

мандатни период од четири године. 

 

II  Заменик Председника општине 

је на сталном раду и остварује право на 

плату у складу са актом којим се 

уређују плате функционера органа 

општине Баточина. 

 

III  Утврђује се да даном избора за 

заменика председника општине 

Баточина, Небојши Милосављевићу 

престаје мандат одборника Скупштине 

општине Баточина, због преузимања 

функције која је у складу са законом 

неспојива са функцијом одборника. 

 

IV  Доношењем овoг Решења 

престаје мандат Николи Полићу 

заменику Председника општине 

Баточина из претходног сазива 

Скупштине општине, односно престаје 

да важи Решење о избору заменика 

председника општине Баточина, број: 

020-525/16-01 од 15.07.2016. год. 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/16). 

 

V  Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору заменика 

Председника општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 43. став 

4. у вези са чланом 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 58. став 1. и 4. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да кандидат за председника 

општине предлаже кандидата за 

заменика председника општине из реда 

одборника, кога бира скупштина 

општине на исти начин као 

председника општине, односно бира се 

из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

скупштине општине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 1. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина  Скупштини 

општине Баточина, предложио 

Небојшу Милосављевића из Баточине 

за кандидата за заменика Председника 
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општине Баточина изабраног за 

одборника са Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу децу.. 

 Кандидат за заменика 

Председника општине Баточина дао је 

писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за заменика Председника 

општине Баточина.  

Поступак тајног гласања за 

заменика Председника општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор  Небојше 

Милосављевића за заменика 

Председника општине Баточина, 

гласало је 19 одборника, од укупно 29 

одборника, што представља већину од 

укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа  на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор 

заменика Председника општине 

Баточина је утврдила и констатовала да 

је Небојша Милосављевић изабран за 

заменика Председника општине 

Баточина. 

 Чланом 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи, утврђено је да 

председнику општине и заменику 

председника општине избором на ову 

функцију престаје мандат одборника у 

скупштини општине. Такође чланом 46. 

став 1. тачка 5. и ставом 6. Закона о 

локалним изборима „Службени гласник 

РС“, број 129/07, 34/2010-одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 

тумачење и 68/2020), утврђено је да 

одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције 

које су, у складу са законом, неспојиве 

с функцијом одборника, као и да ако 

наступи овакав случај скупштина 

општине утврђује да је одборнику 

престао мандат. 

 Како је одборник Небојша 

Милосављевић изабран за заменика 

Председника општине Баточина, то му 

је у складу са чланом 43. став 5. Закона 

о локалној самоуправи, престао мандат 

одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о 

локалној самоуправи утврђено је да су 

председник општине и заменик 

председника општине  на сталном раду. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-400/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

_________________________ 

 

 

На основу члана 45. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 40. тачка 17) и члана 62. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 

39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на конститутивној 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о констатовању престанка мандата 

члановима Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

 

 

I Констатује се престанак мандата 

члановима Општинског већа општине 

Баточина, због истека времена на који 

су изабрани, и то: 

 

1. Зоран Лакета, правник из 

Баточине,  

2. Власта Ковинић, професор 

физичког васпитања из 

Баточине, , 

3. Зорица Зарковић, 

дипломирани економиста из 

Баточине,  

4. Саша Петровић, економиста 

из Баточине из Баточине,  

5. Слађана Миладиновић, 

струковна медицинска 

сестра из Баточине,  

6. Панта Парезановић, 

дипломирани грађевински 

инжењер из Брзана,  

7. Петар Петровић, машински 

инжењер из Бадњевца,  

8. Јадранка Вељковић, 

професор математике из 

Баточине,  

9. Анђелија Кочановић, 

васпитач из Баточине из 

Баточине. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина. 

   

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у одредбама 

члана 45. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

Скупштина општине Баточина је 

сагласно наведеним одредбама, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, потврдила мандате 

ноизабраним одборницима и након 

спроведеног поступка тајног гласања 

изабрала председника и заменика 

председника Скупштине општине, као 

и извршне органа општине Баточина, 

односно изабрала нове чланова 

Општинског већа општине Баточина. 

Чланови Општинског већа 

општине Баточина из претходног 

сазива Скупштине општине Баточина 

изабрани су на мандатни период од 

четири године Решењем о избору 

чланова Општинског већа општине 

Баточина број: 020-529/16-01 од 

15.07.2016. год. („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/16) и 

Ређењем о разрешењу и избору чланова 

Општинског већа општине Баточина 

број: 020-1232/16-01 од 16.12.2016. 
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године („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 26/16).   

Имајући у виду наведено, 

донето решење као у дипозитиву.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-401/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

  

        ___________________________ 

 

 

На основу члана 45. став 1. и 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

и члана 41. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

кандидата за Председника општине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

I Дејан Аранђеловић,  

специјалиста радиологије из Баточине, 

изабран је за члана Општинског већа 

општине Баточина за област здравства 

на мандатни период од четири године. 

 

II Члан Општинског већа за 

здравство неће бити на сталном раду и 

оствариваће право на накнаду за рад у 

складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа општине 

Баточина. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору члана Општинског 

већа општине Баточина, садржан је у 

одредбама члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине, и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Такође, одредбама члана 62. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника 

Општине, као и 5 чланова Општинског 

већа које бира Скупштина, на време од 

4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио Др 
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Дејана Аранђеловића из Баточине за 

кандидата за члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана 

Општинског већа Др Дејан 

Аранђеловић дао је писану сагласност 

да прихвата кандидатуру за члана 

Општинског већа и да, уколико буде 

изабран за члана Општинског већа, 

неће бити на сталном раду у општини.  

. Поступак тајног гласања за 

члана Општинског већа општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Др Дејана 

Аранђеловића за члана Општинског 

већа општине Баточина гласало је 19 

одборника, од укупно 29 одборника, 

што представља већину од укупног 

броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа је утврдила и 

констатовала да је Др Дејан 

Аранђеловић изабран за члана 

Општинског већа општине Баточина. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-402/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

На основу члана 45. став 1. и 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

и члана 41. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

кандидата за Председника општине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

I Срђан Биорац, приватни 

предузетник из Баточине, изабран је за 

члана Општинског већа општине 

Баточина за област урбанизам, 

просторно планирање и развој 

инфраструктуре на мандатни период од 

четири године. 

 

II Члан Општинског већа за 

урбанизам, просторно планирање и 

развој инфраструктуре биће на сталном 

раду и оствариваће право на плату у 

складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа општине 

Баточина. 

 

III Утврђује се да даном избора за 

члана Општинског већа општине 

Баточина, Срђану Биорацу престаје 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина, због преузимања функције 

која је у складу са законом неспојива са 

функцијом одборника. 
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IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору члана Општинског 

већа општине Баточина, садржан је у 

одредбама члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине, и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Такође, одредбама члана 62. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника 

Општине, као и 5 чланова Општинског 

већа које бира Скупштина, на време од 

4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио Срђана 

Биорца из Баточине за кандидата за 

члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана 

Општинског већа Срђан Биорац дао је 

писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за члана Општинског 

већа. 

Поступак тајног гласања за 

члана Општинског већа општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Срђана Биорца 

за члана Општинског већа општине 

Баточина гласало је 19 одборника, од 

укупно 29 одборника, што представља 

већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа је утврдила и 

констатовала да је Срђан Биорац 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина. 

 Одрдбама члана 39. став 4. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина утврђено је да 

чланови Општинског већа не могу 

истовремено бити и одборници. Такође 

одредбама члана 46. став 1. тачка 5. и 

ставом 6. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 

34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 – аутентично тумачење и 

68/2020), утврђено је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на 

које је изабран преузимањем посла, 

односно функције које су, у складу са 

законом, неспојиве с функцијом 

одборника, као и да ако наступи овакав 

случај скупштина општине утврђује да 

је одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Срђан Биорац 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина, то му је у складу са 

чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. 
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Закона о локалним изборима, престао 

мандат одборника. 

 Одредбама члана 45. став 9. 

Закона о локалној самоуправи и члана 

62. став 7. Статута општине Баточина 

утврђено је да чланови општинског 

већа, могу бити на сталном раду у 

општини Подносећи предлог, 

предлагач је предложио да кандидат 

Срђан Биорац, уколико буде изабран, 

буде на сталном раду. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-403/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

_______________________ 

 

 

На основу члана 45. став 1. и 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

и члана 41. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

кандидата за Председника општине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

I Бранко Стефановић, 

машински техничар из Брзана, изабран 

је за члана Општинског већа општине 

Баточина за област културе и туризма 

на мандатни период од четири године. 

 

II Члан Општинског већа за 

културу и туризам неће бити на 

сталном раду и оствариваће право на 

накнаду за рад у складу са актом којим 

се уређују плате функционера органа 

општине Баточина. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору члана Општинског 

већа општине Баточина, садржан је у 

одредбама члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине, и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Такође, одредбама члана 62. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 
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Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника 

Општине, као и 5 чланова Општинског 

већа које бира Скупштина, на време од 

4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио Бранка 

Стефановића из Брзана за кандидата за 

члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана 

Општинског већа Бранко Стефановић 

дао је писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за члана Општинског већа 

и да, уколико буде изабран за члана 

Општинског већа, неће бити на 

сталном раду у општини.  

. Поступак тајног гласања за 

члана Општинског већа општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Бранка 

Стефановића за члана Општинског већа 

општине Баточина гласало је 19 

одборника, од укупно 29 одборника, 

што представља већину од укупног 

броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа је утврдила и 

констатовала да је Бранко Стефановић 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-404/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

           ________________________ 

 

 

На основу члана 45. став 1. и 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

и члана 41. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

кандидата за Председника општине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

I Ненад Милић, приватни 

предузетник из Баточине, изабран је 

за члана Општинског већа општине 

Баточина за област локално 

економски развој и управљање 

пројектима на мандатни период од 

четири године. 
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II Члан Општинског већа за 

локално економски развој и управљање 

пројектима биће на сталном раду и 

оствариваће право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате 

функционера органа општине 

Баточина. 

 

III Утврђује се да даном избора за 

члана Општинског већа општине 

Баточина, Ненаду Милићу престаје 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина, због преузимања функције 

која је у складу са законом неспојива са 

функцијом одборника. 

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору члана Општинског 

већа општине Баточина, садржан је у 

одредбама члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине, и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Такође, одредбама члана 62. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника 

Општине, као и 5 чланова Општинског 

већа које бира Скупштина, на време од 

4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио Ненада 

Милића из Баточине за кандидата за 

члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана 

Општинског већа Ненад Милић ац дао 

је писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за члана Општинског 

већа. 

Поступак тајног гласања за 

члана Општинског већа општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Ненада 

Милића за члана Општинског већа 

општине Баточина гласало је 19 

одборника, од укупно 29 одборника, 

што представља већину од укупног 

броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа је утврдила и 

констатовала да је Ненад Милић 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина. 

 Одрдбама члана 39. став 4. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина утврђено је да 

чланови Општинског већа не могу 

истовремено бити и одборници. Такође 
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одредбама члана 46. став 1. тачка 5. и 

ставом 6. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 

34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 – аутентично тумачење и 

68/2020), утврђено је да одборнику 

престаје мандат пре истека времена на 

које је изабран преузимањем посла, 

односно функције које су, у складу са 

законом, неспојиве с функцијом 

одборника, као и да ако наступи овакав 

случај скупштина општине утврђује да 

је одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Ненад Милић 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина, то му је у складу са 

чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. 

Закона о локалним изборима, престао 

мандат одборника. 

 Одредбама члана 45. став 9. 

Закона о локалној самоуправи и члана 

62. став 7. Статута општине Баточина 

утврђено је да чланови општинског 

већа, могу бити на сталном раду у 

општини Подносећи предлог, 

предлагач је предложио да кандидат 

Ненад Милић, уколико буде изабран, 

буде на сталном раду. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-405/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

 

На основу члана 45. став 1. и 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 40. тачка 17) и члана 

62. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 39. став 3. 

и члана 41. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), на предлог 

кандидата за Председника општине, 

Скупштина општине Баточина, на 

конститутивној седници одржаној дана 

21.08.2020. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору члана Oпштинског већа 

општине Баточина 

 

I Зоран Лакета, правник из 

Баточине, изабран је за члана 

Општинског већа општине Баточина 

за област привреде и запошљавања на 

мандатни период од четири године. 

 

II Члан Општинског већа за 

привреду и запошљавање неће бити на 

сталном раду и оствариваће право на 

накнаду за рад у складу са актом којим 

се уређују плате функционера органа 

општине Баточина. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору члана Општинског 

већа општине Баточина, садржан је у 

одредбама члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
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101/2016 - др. закон и 47/2018), којим је 

утврђено да Општинско веће чине 

председник општине, заменик 

председника општине као и чланови 

Општинског већа чији је број утврђен 

Статутом општине и које бира 

скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Такође, одредбама члана 62. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 39. став 3. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), утврђено је да 

Општинско веће чине председник 

Општине, заменик председника 

Општине, као и 5 чланова Општинског 

већа које бира Скупштина, на време од 

4 године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Кандидат за Председника 

општине Баточина је у складу са 

одредбама члана 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи и члана 41. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина предложио Зорана 

Лакету из Баточине за кандидата за 

члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана 

Општинског већа Зоран Лакета дао је 

писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за члана Општинског већа 

и да, уколико буде изабран за члана 

Општинског већа, неће бити на 

сталном раду у општини.  

Поступак тајног гласања за 

члана Општинског већа општине 

Баточина спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Зорана Лакете 

за члана Општинског већа општине 

Баточина гласало је 19 одборника, од 

укупно 29 одборника, што представља 

већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 21. августа на седници 

Скупштине општине Баточина, 

Комисија за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор члана 

Општинског већа је утврдила и 

констатовала да је Зоран Лакета 

изабран за члана Општинског већа 

општине Баточина. 

На основу наведеног, донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-406/20-01 од 21.08.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

--------------------------------- 

 

 На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018),  члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 62-64, 

члана 77. тачка 1. и члана 78. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 21.08.2020. 

године, донела је: 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Одбора за 

административно - мандатна питања  

 

 

I Образује се Одбор за 

административно - мандатна питања (у 

даљем тексту: Одбор), као стално 

радно тело Скупштине општине 

Баточина. 

 

II Бирају се чланови Одбора у 

следећем саставу: 

 

1. СашА Петровић из Баточине, 

за члана, 

2. Ана Милетић из Баточине, за 

члана, 

3. Драгана Стевановић из 

Кијева, за члана, 

4. Милица Павловић из 

Баточине, за члана, 

5. Душан Младеновић из 

Бадњевца, за члана. 

 

III Чланови Одбора бирају се за 

мандатни период на који су изабрани  

одборници Скупштине општине 

Баточина. 

 

IV Одбор на првој седници бира 

председника и заменика председника 

већином гласова од укупног броја 

чланова. 
 

V Одбор обавља послове и 

здадатке у складу и на начин утврђен 

одредбама Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у одредбама 

члана 36. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности, као и члана 62. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се за разматрање 

појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова у 

складу са Статутом и овим 

Пословником, образују стална радна 

тела Скупштине, чији се чланови 

бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштине. 

             Скупштина општине Баточина 

образује Одбор за административно - 

мандатна питања, као стално радно 

тело скупштине, у складу са чланом 77. 

тачка 1. и чланом 78. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина.  

            Сагласно одредбама члана 62. 

став 4. и члана 65. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина, 

Одбор за административно-мандатна 

питања има председника и четири 

члана и на првој седници бира 

председника и заменика председника 

већином гласова од укупног броја 

чланова, уколико законом није 

другачије предвиђено.  

 У складу са чланом 63. став 1. 

Пословника о раду Скупштине 
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општине Баточина, чланове Одбор за 

административно - мандатна питања 

предложило је више од једне трећине 

одборника скупштине..  
Одбор за административно - 

мандатна питања обавља послове 
утврђене чланом 78. Пословника о 
раду Скупштине општине Баточина 
(„Службени гласник општине 
Баточина“, бр. 13/19). 

 На основу напред наведеног, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-407/20-01 од 21.08.2020. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Невена Митић 
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