СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XXI

ГОДИНА 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

28.08.2017. године

БРОЈ 21

Општинско веће општине
Баточина на основу члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(,,Службени
гласник општине Баточина#, број
10/16) у складу са чланом 11а. став 19.
Закона о ученичком и студентском
стандарду („Сл.гласник РС бр.
18/2010 и 55/2013), на седници
одржаној дана 25.08.2017. године,
доноси:
ПРАВИЛНИК
УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ
СТИПЕНДИЈАМА КОЈЕ СЕ
ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се
право на ученичку и студентску
стипендију, као и услови, начин и
поступак за остваривање права на
ученичку и студентску стипендију.
Ученичке
и
студентске
стипендије обезбеђују се за ученике
средњих
школа
и
студенте
високошколских
установа
на
територији Републике Србије, чији је
оснивач Република Србија Аутономна
покрајина или јединица локалне
самоуправе.
Члан 2.
Ученичке
и
студентске
стипендије се додељују за годину у

којој су за те намене обезбеђена
средства у буџету општине Баточина.
Номинални износ и број
ученичких и студентских стипендија
утврђује у години у којој се
стипендије додељују, решењем које
доноси
председник
општине
Баточина.
Члан 3.
Право
на
ученичке
и
студентске стипендије остварују под
условима
утврђеним
овом
Правилником:
1. ученици средњих школа,
2. студенти високошколских установа.
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА
УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 4.
Услови за остваривање права
на стипендију за ученике средњих
школа су:
- да су држављани Републике Србије;
- да родитељи или старатељ ученика
имају пребивалиште на територији
општине Баточина најкасније до дана
расписивања конкурса;
- да су редовни ученици, прве, друге,
треће или четврте године средњих
школа, у четворогодишњем трајању,
чији је оснивач Република Србија,
Аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе;
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- да имају просек оцена најмање 4,50
током средњошколског образовања за
ученике друге, треће и четврте године
средњих школа , а за ученике прве
године средње школе током виших
разреда основне школе (од петог до
осмог разреда);
- да истовремено не примају више
стипендија из општинског, градског,
републичког буџета или из средстава
других правних лица која су
корисници буџета;
- да испуњавају критеријуме у вези
социјално-економског
статуса
породице,
прописаних
овим
Правилником.
Члан 5.
Потребна документа која се
достављају уз пријаву (у оригиналу
или овереној фотокопији), којима се
доказује испуњеност услова из члана
4. ове одлуке су:
- уверење о држављанству Републике
Србије;
- уверење о пребивалишту издато у
МУП-у
Републике
Србије
(за
малолетне ученике и уверење о
пребивалишту
за
једног
од
родитеља/старатеља);
- потврда о редовном школовању
издата од стране средње школе коју
ученик похађа;
- фотокопија личне карте (извод из
читача)
ученика
уколико
је
пунолетан, док се за малолетног
ученика, доставља фотокопија личне
карте родитеља/старатеља (извод из
читача) са уверењем о пребивалишту
родитеља/старатеља;
- оверена фотокопија сведочанстава
претходно завршених разреда;
- фотокопију дипломе или потврде
школе или организатора такмичења о
освојеној награди уколико је ученик
освојио
неку од
награда
на
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међународном,
републичком,
окружном и општинском такмичењу
признате од Министарства просвете
Републике Србије у школској години
која претходи објављивању конкурса
(Календар такмичења и смотри
ученика);
- изјава подносиоца пријаве која је
оверена у општини или суду, да није
корисник
других
општинских,
градских, републичких стипендија
или стипендија из средстава других
правних лица која су корисници
буџета, или уколико је корисник, да
ће се по добијању стипендије
општине Баточина одрећи других
стипендија
(за
малолетне
средњошколце
изјаву
даје
родитељ/старатељ);
- уверење о приходима по члану
породице у последњих шест месци
који претходе месецу расписивања
Конкурса.
Члан 6.
Редослед
кандидата
за
остваривање права на стипендију
утврђује се на основу следећих
критеријума:
1. успех остварен у претходно
завршеним разредима средње школе
2. освојене награде
3.
социјално-економски
статус
породице
Успех остварен у претходно
завршеним разредима средње школе
вреднује се бројем бодова који је
једнак просечној оцени.
За ученике првих разреда
средње школе, успех остварен у
вишим разредима основне школе,
вреднује се бројем бодова који је
једнак просечној оцени.
Освојене
награде
на
међународном,
републичком,
окружном и општинском такмичењу

2

БРОЈ XXI

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

признате од Министарства просвете
Републике Србије у школској години
која претходи објављивању конкурса
(Календар такмичења и смотри
ученика), вреднују се бројем бодова:
освојено
прво
место
на
међународном такмичењу - 4 бода;
освојено
друго
место
на
међународном такмичењу - 3,50
бодова;
освојено
треће
место
на
међународном такмичењу - 3,25
бодова;
- освојено прво место на републичком
такмичењу - 3 бода;
освојено
друго
место
на
републичком такмичењу - 2,75
бодова;
освојено
треће
место
на
републичком такмичењу - 2,50
бодова;
- освојено прво место на окружном
такмичењу- 2,25 бодова;
- освојено друго место на окружном
такмичењу-2 бода;
- освојено треће место на окружном
такмичењу-1,75 бодова;
- освојено прво место на општинском
такмичењу - 1,50 бодова;
- освојено друго место на општинском
такмичењу -1,25 бодова;
- освојено треће место на општинском
такмичењу - 1 бод.
Члан 7.
Социјално-економски статус
породице исказује се бројем бодова за
просек укупних месечних прихода по
члану породице ученика у последњих
шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса, и то:
1) до 20% просечне зараде без пореза
и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 5 бодова;

ГОДИНА 2017.

2) од 20% до 30% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 3 бода;
2) од 30% до 40% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 2 бода;
3) више од 40% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 0 бодова.
Просечна зарада из става 1.
овог члана рачуна се према подацима
републичког органа управе надлежног
за послове статистике.
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА
СТУДЕНТЕ
ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Члан 8.
Услови за остваривање права
на
стипендију
за
студенте
високошколских установа су:
- да су студенти студија првог степена
(основне академске студије и основне
струковне студије) или студија другог
степена (мастер академске студије);
- да нису у радном односу за студенте
другог степена студирања;
- да су држављани Републике Србије;
- да имају пребивалиште на
територији
општине
Баточина
најкасније до дана расписивања
конкурса;
- да су студенти чије се студије
финансирају из буџета Републике
Србије, Аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;
- да су студенти
на некој од
високошколских установа чији је
оснивач
Република
Србија,
Аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе;
- да имају успех са најнижом
просечном оценом 8,50 током свих
година студија уз услов давања
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године за годину и остварених
најмање 60 бодова по Европском
систему преноса и акумулације
бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по
години студија;
за
студенте
првих
година
високошколских установа, бодовање
се врши на тај начин, што се успех
остварен у средњој школи, вреднује се
бројем бодова који је једнак
двострукој просечној оцени;
- да истовремено не примају више
стипендија из општинског, градског,
републичког буџета или из средстава
других правних лица која су
корисници буџета;
- да испуњавају критеријуме у вези
социјално-економског
статуса
породице,
прописаних
овим
Правилником.
Члан 9.
Потребна документа која се
достављају уз пријаву (у оригиналу
или овереној фотокопији), којима се
доказује испуњеност услова из члана
7. ове одлуке су:
- уверење о држављанству Републике
Србије;
- уверење о пребивалишту издато у
МУП-у Републике Србије;
- фотокопија личне карте (извод из
читача) студента;
- потврда факултета о висини
просечне оцене свих положених
испита током студирања до дана
расписивања конкурса;
- потврда факултета о броју
остварених ЕСПБ бодова по години
студирања, за све претходне године
студирања;
- потврда факултета да је студент чије
се студије финансирају из буџета
Републике Србије први пут уписао
одређену годину студија у школској
години у којој је објављен конкурс и
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да је стицао услов давања године за
годину;
- сведочанства о завршеном првом,
другом и трећем односно четвртом
разреду средње школе за студенте
прве године студије;
- за студенте другог степена студија
извод из евиденције незапослених
лица
Националне
службе
за
запошљавање или потврда надлежног
органа, којом се потврђује да студент
није у радном односу;
- изјава подносиоца пријаве која је
оверена у општини или суду, да није
корисник
других
општинских,
градских, републичких стипендија
или стипендија из средстава других
правних лица која су корисници
буџета, или уколико је корисник, да
ће се по добијању стипендије
општине Баточина одрећи других
стипендија;
- уверење о приходима по члану
породице у последњих шест месци
који претходе месецу расписивања
Конкурса, надлежног општинског
органа.
Члан 10.
Редослед
кандидата
за
остваривање права на студентску
стипендију утврђује се на основу
следећих критеријума:
1. успех остварен у средњој школи за
студенте прве године првог степена
студија, а за студенте осталих година
студија првог степена (основне
академске
студије
и
основне
струковне студије) или студија другог
степена (мастер академске студије)
током студирања, односно према
оствареној просечној оцени за време
студирања и
2.
социјално-економски
статус
породице.
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Успех остварен у средњој
школи, вреднује се бројем бодова који
је једнак двострукој просечној оцени.
Успех
остварен
током
студирања вреднује се висином
просечне оцене свих положених
испита до дана расписивања конкурса.
Социјално-економски статус
породице исказује се бројем бодова за
просек укупних месечних прихода по
члану породице студента у последњих
шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса, и то:
1) до 20% просечне зараде без пореза
и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 5 бодова;
2) од 20% до 30% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 3 бода;
2) од 30% до 40% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 2 бода;
3) више од 40% просечне зараде без
пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 0 бодова.
Просечна зарада из става 4.
овог члана рачуна се према подацима
републичког органа управе надлежног
за послове статистике.
ПОСТУПАК
Члан 11.
Ученичке
и
студентске
стипендије се додељују на основу
конкурса за доделу стипендија
ученицима
средњих
школа
и
студентима
високошколских
установа.
Конкурсе за доделу ученичких
и студентских стипендија расписује
председник општине Баточина.
Конкурси се објављују у на
званичној интернет презентацији
општине Баточина и на огласној табли

у
седишту
самоуправе.
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Члан 12.
Конкурси за доделу ученичких
и студентских стипендија нарочито
садрже:
- услове за доделу стипендија;
- критеријуме за рангирање учесника
конкурса;
- број и номинални износ стипендија;
- потребна документа којима се
доказује испуњеност услова;
- рок за пријављивање на конкурс;
- место, време и начин достављања
пријаве и документације.
Члан 13.
Пријава
на
конкурс,
са
потребним документима, подноси се
непосредно или путем поште.
Пријава
се
подноси
на
јединственом
обрасцу
који
се
преузима на званичној интернет
презентацији општине Баточина или
непосредно у Општинској управи
општине Баточина.
Члан 14.
Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана, од дана
објављивања конкурса, а датум
предаје
пошти
пријаве
са
документацијом сматра се датумом
предаје Општинској управи општине
Баточина.
Члан 15.
Разматрање поднетих пријава и
формирање предлога ранг листа врши
Комисија за
доделу стипендија
ученицима и студентима општине
Баточина.
Комисију решењем образује
председник општине Баточина.
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Број чланова и састав комисије
одређује се решењем о образовању
комисије.
Комисија је дужна да воде
записник о свом раду.
Стручне и административне
послове за потребе комисије, обавља
Општинска управа општине Баточина.
Члан 16.
Неблаговременом
пријавом
сматра се пријава која је предата
након истека рока за пријављивање.
Неблаговремене пријаве неће се
разматрати и по окончању поступка,
исте ће бити враћене подносиоцу
пријаве.
Непотпуном пријавом сматра
се пријава која не садржи сву
потребну документацију која је
наведена у конкурсу, а коју комисија
одбацује као неисправну.
Члан 17.
Комисија разматра
пријаве
које су пристигле на конкурс, врши
рангирање у складу са овим
Правилником, сачињава
предлоге
ранг-листе за доделу стипендија и
објављују их на огласној табли
Општинске управе општине Баточина
и на званичном интернет сајту
општине Баточина, а може се
објавити и у средствима јавног
информисања.
Члан 18.
Кандидати за остваривање
права на стипендију за ученике
средњих школа се рангирају према
укупном броју бодова оствареним по
свим критеријумима и мерилима за
доделу стипендија.
Комисија за доделу стипендија
ученицима и студентима општине
Баточина, сачињава предлог ранг-
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листе
за
доделу
стипендија
ученицима.
Уколико
два
или
више
кандидата оствари исти број бодова
према
утврђеним
мерилима
и
критеријумима,
предност
при
рангирању ће имати кандидат који је
освојио више место на такмичењу
вишег ранга.
Члан 19.
Кандидати за остваривање
права на стипендију за студенте
рангирају се према укупном броју
бодова
оствареним
по
свим
критеријумима и мерилима за доделу
стипендија.
Комисија за доделу стипендија
ученицима и студентима општине
Баточина, сачињава предлог ранглисте
за
доделу
стипендија
студентима.
Уколико
два
или
више
кандидата оствари исти број бодова
према
навденим
мерилима
и
критеријумима,
предност
при
рангирању ће имати кандидат који
има:
- вишу просечну оцену током
студија односно средње школе
- више највиших оцена током
студија односно средње школе.
Члан 20.
Предлог ранг листе садржи:
назив комисије, правни основ за
сачињавање предлога ранг-листе,
редни број, име и презиме подносиоца
пријаве на конкурс, назив установе,
разред/годину студирања, просечну
оцену током школовања/студирања,
датум утврђивања предлога ранглисте и начин и рок за подношење
приговора.
Сваки учесник конкурса има
право да поднесе приговор на предлог
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ранг-листе у року од седам дана од
дана објављивања.
Члан 21.
Образложени приговор се
подноси
у
писаној
форми
председнику општине Баточина преко
комисије.
Рок
за
одлучивање
по
приговорима не може бити дужи од
10 дана од дана изјављивања
приговора.
Након
одлучивања
по
приговорима, односно након истека
рока за подношење приговора
уколико нису поднети, комисија
утврђује Коначну ранг-листу и
доставља
председнику
општине
Баточина на усвајање.
Након усвајања коначне ранг
листе, иста се објављује на огласној
таб Општинске управе општине
Баточина, на званичном интернет
сајту општине Баточина.
Члан 22.
Уколико се до истека рока за
доношење решења којим се одлучује
о праву на стипендију, учесник
конкурса који се налази на коначној
ранг листи писаним путем изјасни да
одустаје од стипендије, Општинска
управа општине Баточина доноси
решење којим се одлучује о праву на
стипендију
следећем
најбоље
рангираном учеснику.
Члан 23.
По објављивању коначне ранглисте,Општинска управа општине
Баточина, у року од 10 дана, доноси
решење којим се одлучује о праву на
стипендију, на које се може изјавити
жалба Општинском већу општине
Баточина у року од 15 дана од дана
достављања.
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Члан 24.
Стипендије које се додељују
ученицима и студентима, исплаћују се
на основу решења о признавању права
на стипендију.
Члан 25.
Уколико ученик или студент
оствари право на ученичку и
студентску стипендију на основу
нетачних
и/или
неистинитих
података, губи право на стипендију уз
обавезу
враћања
примљене
стипендије и накнаду штете.
Члан 26.
Организациона јединица води
евиденцију
о
исплаћеним
стипендијама.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ова Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 110-9/17-01 од 25.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
________________
Општинско веће
општине
Баточина на основу члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(,,Службени
гласник општине Баточина“, број
10/16) у складу са чланом 137. став 1.
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тачка 1. и 16. Закона о спорту (,,Сл.
гласник Р“ бр. 10/2016), на седници
одржаној дана 25.08.2017. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О СТИПЕНДИРАЊУ
СПОРТИСТА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују
се услови и поступак доделе помоћи
спортистима (у даљем тексту:
стипендије) са територије општине
Баточина у 2017. години.
Члан 2.
Право на доделу стипендије у
складу са овим правилником имају
спортисти који су у претходној
години у категорији појединачног или
екипног олимпијског спорта у
конкуренцији кадета јуниора или
сениора, остварили један од следећих
спортских успеха:
1. Учествовали на светском првенству
и остварили пласман од првог до
десетог места,
2.
Учествовали
на
европском
првенству и остварили пласман од
првог до осмог места,
3. Учествовали на балканском
првенству и освојили медаљу,
односно остварили пласман од првог
до трећег места,
4. Учествовали на републичком
првенству и освојили медаљу,
односно остварили пласман од првог
до трећег места,
5. Наступили за репрезентацију
Републике Србије.
Члан 3.
Право на доделу стипендије
имају спортисти из члана 2. овог
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правилника који испуњавају следеће
услове:
- Имају пребивалиште на територији
општине Баточина,
- Чланови су спортске организације спортског клуба који је члан Савеза
спортова општине Баточина и чланове
клубова који су регистровани за
клуб/спортско удружење, које није са
територије општине Баточина и није
члан Спортског савеза општине
Баточина,
- Немају закључен професионални
уговор,
- Имају статус редовног ученика
средње
школе
односно
статус
студента високошколске установе у
складу са Законом,
Нису
корисници
стипендије
врхунским спортистима које додељује
Република Србија.
Члан 4.
Средства за доделу стипендија
спортистима обезбеђују се у буџету
општине Баточина.
Стипендије
спортистима
додељују се месечно у трајању од
десет месеци, без обавезе враћања,
ако овим правилником није другачије
регулисано.
Број
и
месечни
износ
стипендија
одређује
председник
општине Баточина решењем.
Члан 5.
Поступак за доделу стипендија
спортистима у складу са овим
правилником спроводи комисија за
доделу стипендија спортистима (у
даљем тексту: комисија), коју именује
председник општине Баточина.
Комисија има три чланова од
којих је један председник Комисије.
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Члан 6.
Стипендија спортистима се
додељује на основу јавног позива који
расписује
председник
општине
Баточина.
Јавни позив се објављује на
огласној табли Општине Баточина и
на сајту Општине.
Члан 7.
Јавни позив садржи:
- Назив органа коме се пријаве
подносе,
- Износ и број стипендија које се
додељују,
- Услове за доделу стипендија,
- Рок за подношење пријава,
- Назначење доказа и докумената који
учесник
јавног
позива
мора
приложити.
Члан 8.
Пријаве се подносе у року од
15 дана од дана објављивања јавног
позива.
За малолетна лица пријава на
јавни
позив
подносе
родитељ/старатељ.
Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Члан 9.
Кандидат уз пријаву на јавни
позив подноси:
1. Фотокопију уверења или дипломе
односно други доказ о освојеној
медаљи односно оствареном пласману
у
категорији
олимпијског
појединачног или екипног спорта у
конкуренцији кадета, јуниора или
сениора на светском, европском,
балканском
или
републичком
првенству,
2. Потврду или други доказ о
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репрезентативном статусу (спортисти
који су наступили за репрезентацију
Републике Србије),
3.
Пријаву
пребивалишта
за
малолетна лица односно фотокопију
личне карте за пунолетна лица,
4. Потврда спортске организације спортског клуба да је активан члан
клуба
и
да
нема
закључен
професионални уговор,
5. Потврду основне или средње школе
о редовном школовању, односно
уверење високошколске установе о
статусу студента и фотокопија
индекса,
6. Писмену изјаву кандидата за
пунолетна лица односно писмену
изјаву
родитеља/старатеља
за
малолетна лица, да кандидат није
корисник
стипендије
врхунским
спортистима који додељује Република
Србија.
Члан 10.
Комисија на основу пријава
пристиглих на јавни позив и
предложене документације врши
рангирање кандидата, бодовањем,
према следећим критеријумима:
1. Остварен пласман према рангу
такмичења (ранг такмичења бодује се
тако да се спортски успех из члана 2.
овог
Правилника
на
светском
првенству бодује са 10 бодова, на
европском првенству са 8 бодова, на
балканском првенству са 5 бодова и
на републичком првенству са 3 бода, с
тим да се број бодова опредељује
само према успеху из члана 2. овог
Правилника на једном такмичењу
највишем по редоследу рангирања),
2. Број освојених медаља (медаља
освојена на светском првенству бодује
са 10 бодова, на европском првенству
са 8 бодова, на балканском првенству
са 5 бодова и на републичком
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првенству са 3 бода, с тим да се број
бодова узима збирно уколико је
спортиста освојио медаљу на више
рангираних такмичења, а да се
додатно бодују и освојене медаље по
пласману - златна медаља са 5 бодова,
сребрна медаља са 3 бода и бронзана
медаља са 1 бодом),
3. Спортиста који је у претходној
години наступио за репрезентацију (5
бодова),
4.
Спортиста
се
такмичи
у
појединачној конкуренцији (3 бода).
У колико, након рангирања
кандидата, два или више кандидата
имају исти број бодова предност
имају кандидати који имају већи број
бодова када се узму збирно бодови по
критеријуму "остварен пласман према
рангу такмичења".
Члан 11.
Комисија
у
складу
са
одредбама овог Правилника, на
основу расписаног јавног позива
пристиглих пријава и извршеног
рангирања
кандидата,
предлаже
председнику
општине
Баточина
спортисте за доделу стипендије.
На
основу
образложеног
предлога
комисије,
председник
доноси решење о додели стипендија
спортистима.
Решење из претходног става се
доставља сваком кандидату, објављује
на огласној табли и на сајту Општине
Баточина.
Члан 12.
Против решења о додели
стипендија спортистима, учесник
Јавног позива може у року од осам
дана од дана пријема истог поднети
приговор Општинском већу општине
Баточина.
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Члан 13.
Између даваоца и корисника
стипендије закључује се уговор о
стипендирању којим се регулишу
међусобна права и обавезе.
У име Општине Баточина као
даваоца стипендије, уговор потписује
председник општине Баточина.
Члан 14.
Спортиста којим је додељена
стипендија дужан је да пријави сваку
промену
која
је
утицаја
на
остваривање
права
на
доделу
стипендије одмах, а најкасније у року
од 15 дана од дана настале промене.
Члан 15.
У случају да се утврди да је
приликом учешћа на јавном позиву
учесник дао неистините податке о
себи или о свом статусу, губи право
на стипендију и дужан је да
исплаћени новчани износ у целости
врати у року од 30 дана од дана
пријема обавештења о престанку
права на стипендију спортистима.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у,,Службеном гласнику
општине
Баточин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 110-10/17-01 од 25.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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На основу члана 46. став 1.
тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о
локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07. 83/2014др.закон и 101/2016-др. закон), члана
49. сав 2., члана 51. став 1. тачка 2. и
члана 53. Закона о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени
гласник
РС“
број
21/2016) и члана 71. став 1. тачка 8.
Статута општине Баточине (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15), и члана 6. став 1. тачка 8.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 10/16),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 25.08.2017.
године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
I

Утврђује се престанак рада на
полажају начелникa Општинске
управе
општине Баточина,
Весне
Гајић,
дипломирани
правник
из
Крагујевца,
закључно са 20.09.2017. године,
због поднете оставке.

II Решење објавити у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у члану 46.
став 1. tачка 7. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07. 83/2014-др.закон и
101/2016-др. закон), члану 49. сав 2.
Закона о запосленима у аутономним
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покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број 21/2016), члану 71. став 1. тачка
8. Статута општине Баточине (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15),
члану 6. став 1. тачка 8.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 10/16) којима
је прописано да Општинско веће
поставља и разрешава начелника
Општинске управе и у одредбама
члана 51. став 1. тачка 2. и члана 53.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“
број: 21/2016).
Одредбама члана 51. став 1.
тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
прописано је да службенику престаје
рад
на
положају подношењем
писмене оставке, док одредбе члана
53. истог закона одређују да
престанак рада на положају утврђује
се решењем које доноси орган
надлежан за постављење службеника,
у року од осам дана од дана
наступања разлога због којих је рад на
положају престао.
Весна Гајић постављена за
начелника
Општинске
управе
општине
Баточина
Решењем
Општинског већа општине Баточина
број 112-14/17-01 (,,Сл. гласник
општине Баточина“ број 5/2017), дана
21.08.2017. године поднела је писмену
оставку и предлажила доношење
решења о престанку рада закључно са
20.09.2017. године.
На основу напред наведеног,
одлучено је као у диспозитиву.
Упутство
о
правном
средству: Против овог решења може
се
покренути
управни
спор
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подношењем тужбе Управном суду у
Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 118-9/17-01 од 25.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
___________________
На основу члана 95. став 2.
Законa о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/2016), Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016)
и члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, број 10/2016), Општинско
веће општине Баточина на седници
одржаној дана 25.08.2017. године
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна
комисија, која спроводи изборни
поступак за попуњавање положаја
начелника
Општинске
управе
општине Баточина у следећем
саставу:
1. Тања Вукојевић, дипломирани
правник, за председника
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2. Јелена Ивановић дипломирани
правник, за члана
3. Небојша Тракић, дипломирани
инжењер електротехнике, за члана,
II Комисија има задатак да у
складу са јавним конкурсом за
попуњавање положаја и одредбама
Законa о запосленима у аутономим
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у
аутономним
покрајинама
и
јединицама локалне самоуправе:
- по истеку рока за подношење
пријава на јавни конкурс прегледа све
приспеле пријаве и поднете доказе и
састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак,
- спроведе изборни поступак усменом
провером оспособљености кандидата
само међу оним кандидатима који
испуњавају оглашене услове за рад на
положају који се попуњава,
- кандидатима међу којима се
спроводи изборни поступак доставља
писмено обавештење о томе кад
отпочиње изборни поступак,
приликом
усмене
провере
оспособљености
кандидата
вредноваће се њихово познавање
позитивних прописа из делокруга
Општинске
управе,
а
посебно
познавање Законa о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама локалне самоуправе и
Закона о локалној самоуправин,
после
усмене
провере
оспособљености
кандидата,
по
окончаном изборном поступку у року
од 15 дана сачињава листу за избор са
највише три кандидата, који су са
најбољим
резултатом
испунили
мерила прописана за избор коју
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доставља Општинском већу општине
Баточина.
III
Ово решење објавити у
„Службеном гласнику општине
Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у члану 95.
став 2. Законa о запосленима у
аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016)
којима
је прописано
да пре
оглашавања јавног конкурса за
попуњавање положаја Веће образује
конкурсну комисију и члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, број
10/2016), којим је прописано да у
вршењу
својих
надлежности
Општинско веће доноси одлуке,
решења, закључке, упутства, наредбе,
правилнике и друга потребна акта.
Одредбама члана 96. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да изборни
поступак
спроводи
конкурсна
комисија од три члана, да најмање
један члан комисије мора имати
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стечено високо образовање на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од
најмање
четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету, један члан који је стручан
у области за коју се попуњава положај
и службеник који обавља послове из
области
управљања
људским
ресурсима.
Разлог за доношење овог
решења је да се образује конкурсна
комисија која ће да спроведе изборни
поступак за попуњавање положаја
начелника
Општинске
управе
општине Баточина.
На основу напред наведеног
одлучено је као у диспозитиву
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-808/17-01 од 25.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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