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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
15.07.2021. године 

ГОДИНА 2021. 
БРОЈ 19. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

члана 26. став 1. тачка 3) Закона о јавно - 

приватном партнерству и концесијама 

(„Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016) и члана 40. тачка 40) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 15.07.2021. године, донела је: 

 

О  Д   Л  У  К  У 

о давању сагласности и усвајању 

Пројекта јавно-приватног партнерства 

без елемената концесије за 

реалилзацију пројекта “Изградња 

спортско - рекреативног комплекса’’  

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И 

УСВАЈА СЕ Пројекат јавно - 

приватног партнерства без елемената 

концесије за  изградњу спортско - 

рекреативног комплекса у Баточини 

на који је дато позитивно мишљење 

Комисије за ЈПП Републике Србије 

бр. 19/2021 од 12.07.2021. године, а 

који чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

 Општинска управа општине 

Баточина је дужна да измени План јавних 

набавки Општинске управе и планира 

набавку за доделу јавног уговора за 

изградњу спортско - рекреативног 

комплекса у Баточини. 

 

Члан 3. 

 

 Општинска управа општине 

Баточина је дужна да након измене и 

допуне Плана јавних набавки Општинске 

управе из члана 2. ове одлуке покрене 

поступак јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-528/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

 

Образложење 

 

 Првни основ за доношење ове 

одлуке садржан је у одредбама члана 26. 

став 1. тачка 3) Закона о јавно - 

приватном партнерству и концесијама 

којим је прописано да јавно тело 

подноси предлог пројекта ЈПП ради 

давања сагласности и усвајања 

скупштини јединице локалне 
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самоуправе, ако је јавни партнер 

јединица локалне самоуправе или друго 

јавно тело те јединице локалне 

самоуправе. 

 Одредбама члана 40. тачка 40) 

Статута општине Баточина утврђено је 

да Скупштина општине даје сагласност 

и усваја предлог пројекта јавно-

приватног партнерства, даје сагласност 

на нацрт јавног уговора у пројекту 

јавно-приватног партнерства и даје 

овлашћење председнику Општине да 

потпише јавни уговор у име Општине. 

 Председник општине је 

покренуо поступак јавно – приватног 

партнерства без елемената концесије за 

реализацију пројекта  „Изградња 

спортско – рекреативног комплекса у 

Баточини“ Одлуком број 020-437/19-01 

од 04.07.2019. године. Предлог Пројекта 

јавно - приватног партнерства без 

елемената концесије за  изградњу 

спортско - рекреативног комплекса у 

Баточини, израђен од стране 

ангажованог стручног консултанта, 

прослеђен је Комисији за ЈПП 

Републике Србије која је дала 

позитивно мишљење на исти. 

 Дужи низ година постоји идеја 

о изградњи спортско – рекреативног 

комплекса у Баточини, која  није 

реализована.  

 Полазећи од значаја овакве 

инвестиције, пре свега мислећи на 

садржаје које она може да понуди и 

утицај који може имати на целу 

Општину, покренут је поступак јавно - 

приватног партнерства без елемената 

концесије за изградњу спортско - 

рекреативног комплекса у Баточини 

чијом реализацијом ће се допринети 

бољем квалитету живота становника 

општине и унапредити пословно 

окружење. 

 Имајући у виду наведено, 

Скупштина општине Баточина даје 

сагласност и усваја Пројекат јавно-

приватног партнерства без елемената 

концесије за  изградњу спортско - 

рекреативног комплекса у Баточини. 
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На основу члана 189. став 1. тачка 

5. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – 

др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 

6/2020), члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са 

децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 

50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - 

одлука УС и 53/2021 - одлука УС), члана 

4. Правилника о додатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци 

детету, ученику и одраслом („Сл. гласник 

РС“, бр. 80/2018) и члана 40. тачка 6) 

Статута општине Баточина („Службени 

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

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 15.07.2021. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о основној и 

додатној подршци детету и ученику 

 

Члан 1. 

У Одлуци о основној и додатној 

подршци детету и ученику („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) у члану 6. 

став 1. реч: „ученике“ замењује се речју: 

„ученик“.  

 

Члан 2. 

Члан 10. став 1. мења се и гласи: 

 „Право на надокнаду трошкова 

превоза из члана 9. ове Одлуке признаје 

се у висини цене аутобуске карте на 

релацији од места становања до седишта 

пружаоца индивидуалних третмана, 

сразмерно броју дана у месецу у којима је 

дете/ученик похађало/о индивидуалне 

третмане.“ 

 

Члан 3. 

У осталом делу Одлука о основној 

и додатној подршци детету и ученику 

остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања да утврди и објави пречишћени 

текст Одлуке о основној и додатној 

подршци детету и ученику. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-530/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

__________________________ 

 

           На основу члана 32. ства 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

члана 3, 4. и 13. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 

– испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. 

закона и 83/2014 – др. закон), члана 23. и 

26. Закона о култури („Службени гласник 

РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр, 

6/2020 и 47/2021) и члана 40. тачка 12) 

Статута општине Баточина („Службени 

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

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 15.07.2021. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

 о измени и допуни Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини 

 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0011cc/1133.htm?docid=4388&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK42_91
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0011cc/1133.htm?docid=4388&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK71_94
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(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр.23/18) (у даљем тексту: Одлука) у 

члану 16. став 1. мења се и гласи:  

„Установа подноси оснивачу 

предлог годишњег програма рада и 

предлог финансијског плана за наредну 

годину и пројекцијама за наредне две 

године, најкасније до 20. јула текуће 

године.“ 

 

Члан 2. 

У члану 22. став 2. мења се и 

гласи. 

Јавни конкурс из става 1 овог 

члана расписује и спроводи Управни 

одбор Установе уз претходну сагласност 

оснивача. Јавни конкурс расписује се 

најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора.“ 

У ставу 3. после речи: 

„запошљавање” додају се запета и речи: 

„на огласној табли или у просторијама 

установе”, и речи: „Неблаговремене, 

недопуштене, неразумљиве или 

непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, 

Управни одбор одбацује закључком 

против кога се може изјавити посебна 

жалба Комисији за избор, именовања и 

административне послове Скупштине 

општине Баточина у року од три дана од 

дана достављања закључка. Жалба не 

задржава извршење закључка“ замењују 

се речима: „Управни одбор је дужан да 

поступа са пријавама на јавни конкурс у 

складу са законом којим се уређује 

управни поступак“. 

После става 5. додаје се нови став 

6. који гласи „Уколико управни одбор не 

распише јавни конкурс у року који је 

утврђен у ставу 2. овог члана, обавезан је 

да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести оснивача.” 

У досадашњем ставу 6. који 

постаје став 7. реч: „струци” замењује се 

речју: „култури”. 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. 

и 9. 

 

Члан 3. 

У члану 23. став 1. алинеја 14. 

мења се и гласи: 

„Подноси извештај о раду и резултатима 

пословања Установе, периодични и 

годишњи финансијски извештај;“. 

 

Члан 4. 

У члану 24. после става 2. додаје 

се нови став 3. који гласи: 

„Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности 

директора из става 1. овог члана.” 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. 

и 5. 

 

Члан 5. 

У члану 26. став 2. мења се и 

гласи: 

„Управни одбор има 5 чланова.“ 

Став 5. мења се и гласи: 

„Два члана Управног одбора 

именују се из реда запослених у 

Установи на предлог репрезентативног 

синдиката Установе, а уколико на постоји  

репрезентативни синдикат на предлог 

већине запослених и један члан мора да 

буде из реда носилаца основне, тј. 

програмске делатности.“ 

 

Члан 6. 

У члану 28. став 1. тачка 6. мења 

се и гласи: 

„6. Усваја годишњи извештај о раду и 

пословању и годишњи финансијски 

извештај које доставља на сагласност 

оснивачу;“. 

 

Члан 7. 
У члану 44. после става 1. додаје 

се нови став 2. који гласи: 

„Установа је дужна да, у складу са 

Законом о култури, АПР-у поднесе 
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регистрациону пријаву за упис 

усклађивања у Регистар установа културе 

у року од три месеца од дана почетка 

рада регистра и уз пријаву поднесе 

прописану документацију.“ 

 

Члан 8. 
Установа је дужна да усклади 

Статут, своју организацију, рад и опште 

акте са одредбама ове Одлуке у року од 

три месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 9. 

 Овлашћује се Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања да утврди и објави пречишћени 

текст Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини. 

 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-531/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

           __________________________ 

  

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 12 

Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 

50/2011), Националне Стратегије за младе 

Владе Републике Србије („Сл. гласник 

РС“, бр. 22/2015) и члана 40. став 1. тачка 

34) Статута општине Баточина („Сл. 

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

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 15.07.2021. године, донела 

је: 

 

О Д Л У КУ  

о приступању изради Локалног 

акционог плана за младе општине 

Баточина за период 2021-2026. године 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Локалног акционог плана за младе 

општине Баточина за период 2021-2026. 

године (у даљем тексту: ЛАПМ).  

 

Члан 2. 

 

ЛАПМ утврђује основне принципе 

деловања свих субјеката омладинске 

политике ка унапређењу друштвеног 

положаја младих и стварању услова за 

остваривање права и интереса младих у 

свим областима. 

 

Члан 3. 

 

ЛАПМ је документ који се 

израђује на основу истраживања и 

утврђивања проблема младих на 

територији општине Баточина, а који ће 

садржати предлоге о начину решавања 

истих.   

ЛАПМ, у складу са актима и 

плановима Републике и општине 

Баточина, садржаће нарочито: полазне 

основе, анализу стања са препорукама, 

визију и принципе, стратешке циљеве, 

механизам реализације, механизам 

праћења, евалуације и извештавања и 

средства за реализацију плана. 

 

Члан 4. 

 

Израду ЛАПМ реализоваће Радна 

група, коју ће чинити представници 

институција и организација које се баве 

проблемима младих, а коју ће формирати 

Општинско веће општине Баточина. 
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Средства за спровођење ове 

Одлуке обезбеђују се буџетом општине 

Баточина. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-532/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

_________________________ 

 

На основу члана 93. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

101/2016 - др. закон и 48/2018), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, број 63/2017) и члана 11. и 

40. тачка 63) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), по прибављеној сагласности 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе бр. 015-05-00038/2021-24 од 

30. јуна 2021. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 15.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

о трећој измени и допуни Одлуке о 

утврђивању назива улица и заселака у 

насељеним местима општине Баточина 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању назива 

улица и заселака у насељеним местима 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина", бр. 28/18, 9/19 и 

24/20), члан 2. тачка 12. мења се и гласи: 

„Улица хероја са Кошара“. 

   

Члан 2. 

У осталом делу, Одлука о 

утврђивању назива улица и заселака у 

насељеним местима општине Баточина, 

остаје неизмењена.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-533/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 Марија Митрашиновић 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIX                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2021. 

 

                                                                                                                                                62 

 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIX                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2021. 

 

                                                                                                                                                63 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 

3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације ("Службени гласник 

РС", број 27/2020), члана 20. став 1. тачка 

15. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС'', број 129/2007, 

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

47/2018) и члана 40. тачка 41) Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 15.07.2021. године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о трећој измени Решења о образовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације на територији општине 

Баточина 

 

I У Решењу о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

на територији општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 18/20, 

27/20 и 7/21) у ставу 1. тачка 13. врши се 

следећа измена: 

„Разрешава се дужности члана 

штаба Драган Бојић, директор Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина. 

У штаб именује се за члана Срђан 

Лепојевић, в.д. директор Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина.“ 

  

II У  осталом делу Решење о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина остаје непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 29. 

став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама (у даљем тексту: Закон) 

којим је прописано да јединице локалне 

самоуправе, у оквиру својих 

надлежности, у области смањења ризика 

од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама образују штаб за ванредне 

ситуације, члана 41. став 1. тачка 5. 

Закона, којим је прописано да за праћење 

активности на смањењу ризика од 

катастрофа и координацију и руковођење 

у ванредним ситуацијама образују се 

штабови за ванредне ситуације за 

територију општине-општински штаб за 

ванредне ситуације који образује 

надлежни орган општине, члана 42. 

Закона којим је прописан састав штабова 

за ванредне ситуације, члана 43. Закона 

којим је прописана надлежност штабова 

за ванредне ситуације, као и у одредбама 

члана 40. тачка 41) Статута општине 

Баточина којим је утврђено да скупштина 

општине образује Штаб за ванредне 

ситуације. 

Разлог за доношење овог решења 

садржан је у потреби да се састав штаба 

усклади са кадровским решењима. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-534/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

_________________________ 
 

На основу члана 32. ства 1. тачка 

8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

члана 35. став 1, 2. и 4. Закона о култури 
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(„Службени гласник РС", бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 – испр, 6/2020 и 47/2021) 

и члана 40. тачка 12) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

15.07.2021. године, донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

 о давању претходне сагласности да 

Управни одбор Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина 

распише и спроведе јавни конкурс за 

именовање директора 

 

I Даје се претходна сагласност да 

Управни одбор Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина распише 

и спроведе јавни конкурс за именовање 

директора КЦ „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина, у складу са Законом о култури, 

оснивачким актом и статутом установе. 

 

II Управни одбор КЦ „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина је дужан да 

распише јавни конкурс из става 1. овог 

решења најкасније 60 дана пре истека 

мандата вршиоцу дужности директора 

КЦ „Доситеј Обрадовић“ Баточина. 

 

III Ова Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

IV Решење доставити: Управном 

одбору Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина и архиви. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 32. 

ства 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи и члана 40. тачка 12) Статута 

општине Баточина којима је прописано 

да скупштина општине у складу са 

законом оснива установе и организације 

у области предшколског образовања и 

васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, 

спорта, дечје заштите и туризма, прати и 

обезбеђује њихово функционисање. 

Одредбама члана 35. став 1, 2. и 4. 

Закона о култури је прописано да 

директор установе чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе, именује се 

на основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и 

може бити поново именован, да јавни 

конкурс за именовање директора 

расписује и спроводи управни одбор 

установе уз претходну сагласност 

оснивач, а који се  расписује најкасније 

60 дана пре истека мандата директора. 

Како вршиоцу дужности 

директора Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина мандат истиче 

19.09.2021. године, то је потребно да 

Скупштина општине Баточина, као 

оснивач установе, да претходну 

сагласност за расписивање и спровођење 

јавног конкурса за именовање директора 

Културног центра „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина. 

Имјући у виду наведено донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-535/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

__________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 

1. и став 3.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“', бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 45. став 2. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са 

Законом о јавним предузећима („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 19/17 – 
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пречишћен текст и 33/17) и члана 40. 

тачка 11) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 15.07.2021. 

године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о давању сагласности на Одлуку о 

усвајању пете измене Средњорочног 

плана пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина  

за период 2017-2021 

 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Одлуку о 

усвајању пете измене Средњорочног 

плана пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за период 

2017-2021, коју је донео Надзорни одбор 

ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 13.07.2021. 

године, заведена под бр. 01-1003-01/2021. 

 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-536/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИН 

Марија Митрашиновић 

__________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 

1. и став 3.  Закона о јавним предузећима 

(„ССлужбени гласник РС“', бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 45. став 2. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са 

Законом о јавним предузећима („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17)  и члана 40. 

тачка 11) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 15.07.2021. 

године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Одлуку о 

усвајању пете измене Дугорочног 

плана пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина  

за период 2017-2026 

 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Одлуку о 

усвајању пете измене Дугорочног плана 

пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за период 

2017-2026, коју је донео Надзорни одбор 

ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 13.07.2021. 

године, заведена под бр. 01-1003-02/2021. 

 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-537/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

________________________ 

 

На основу члана 113. и 114. став 1. 

тачка 5. Закона о државном премеру и 

катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 

96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 

113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 

41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон) и 

члана 40. тачка 6) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина на седници одржаној дана 

15.07.2021 године, донела је: 
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О Д Л У К У 

о промени врсте и начина коришћења 

земљишта 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност да Републички 

геодетски завод, Служба за катастар 

непокретности Баточина изврши промену 

врсте и начина коришћења земљишта 

означеног као кп.бр. 1467 уписана у Лист 

непокретности бр. 66 К.О. Баточина 

(варошица), у смислу члана 113. и 114. 

Закона о државном премеру и катастру. 

Промена из става 1. овог члана 

извршиће се у складу са важећим 

планским документом. 

  

Члан 2. 

 Одсек за спровођење обједињене 

процедуре, имовинско-правне послове, 

грађевинарство и урбанизам Општинске 

управе општине Баточина се овлашћује 

да спроведе све потребне радње за 

провођење промене у службене 

евиденције Службе за катастар 

непокретности, у складу са чланом 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана oбјављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-538/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

_________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, 129/07, 83/2014- др. 

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

члана 40. тачка 36) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина  бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

15.07.2021 године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење дела 

непокретности 

 

Члан 1. 

         Даје се на коришћење део 

непокретности означена као кп.бр.1672/6 

у површини од 0.00,16 ха уписана у Лист 

непокретности бр. 164 К.О. Баточина 

(село) као јавна својина општине 

Баточина, привредном друштву „LKW-

promet“ d.o.o. из Баточине, МБ: 20425768, 

ПИб: 105639275 (у даљем тексту: 

Корисник) ради обављања регистроване 

делатности. 

 Непокретност описана у ставу 1. 

овог члана даје се на коришћење 

Кориснику све док то дозвољавају 

законски услови и док постоји потреба. 

 

Члан 2. 

Непокретност означена у члану 1. 

ове одлуке даје се на коришћење 

Кориснику уз месечну накнаду у укупном 

износу од 4.800,00 динара. 

Износ накнаде из става 1. овог 

члана Корисник је у обавези да плаћа на 

рачун буџета општине Баточина до 5-ог у 

месецу за претходни месец, а почев од 

момента предаје непокретности у 

државину.  

 Износ накнаде из става 1. овог 

члана може се променити актом 

надлежног органа. 

 

Члан 3. 

Корисник непокретности се 

обавезује да непокретност из члана 1. ове 

одлуке користи искључиво у циљу 

обављања делатности као добар 

привредник и без могућности промене 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIX                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2021. 

 

                                                                                                                                                67 

 

врсте и намене непокретности. 

 

Члан 4. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће 

се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина. 

 

Члан 5. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана oбјављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-539/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 

__________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, 129/07, 83/2014- др. 

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

члана 40. тачка 36) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина  бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

15.07.2021 године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење непокретности 

 

Члан 1. 

  Даје се на коришћење 
непокретност означена као кп.бр.1467 у 

површини од 0.04,06 ха уписана у Лист 

непокретности бр. 66 К.О. Баточина 

(варошица), као јавна својина општине 

Баточина, привредном друштву „Jovalex 

centar“ doo из Крагујевца, МБ: 21022730, 

ПИБ: 108554473 (у даљем тексту: 

Корисник), ради обављање регистроване 

делатности. 

 Непокретност из става 1. овог 

члана даје се на коришћење Кориснику 

све док то дозвољавају законски услови и 

док постоји потреба. 

 

Члан 2. 

Непокретност означена у члану 1. 

ове одлуке даје се на коришћење 

Кориснику уз месечну накнаду у укупном 

износу од 121.800,00 динара. 

Износ накнаде из става 1. овог 

члана Корисник је у обавези да плаћа на 

рачун буџета општине Баточина до 5-ог у 

месецу за претходни месец, а почев од 

момента предаје непокретности у 

државину.  

 Износ накнаде из става 1. овог 

члана може се променити актом 

надлежног органа. 

 

Члан 3. 

Корисник се обавезује да 

непокретност из члана 1. ове одлуке 

користи искључиво у циљу обављања 

делатности и не сме вршити промену 

врсте и намене непокретности. 

 

Члан 4. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће 

се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина. 

 

Члан 5. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана oбјављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-540/21-I од 15.07.2021. године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Марија Митрашиновић 
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