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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
27.11.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 24. 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 

1. и става 4. 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 187  тачка 1. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, у 9,10 

часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

 

I Утврђује се да је Драгани 

Стевановић из Кијева, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган  

Марковић Палма”, престао мандат 

одборника, због поднете оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан 

је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима 

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

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

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020), којим је прописано да 

одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран подношењем 

оставке. Одредбама члана 46. став 2. и 

4. Закона о локалним изборима 

утврђено је да одборник може поднети 

оставку између две седнице у форми 

оверене писане изјаве, као и да је 

Скупштина дужна да о поднетој 

оставци одлучи на првој наредној 

седници. 

 Одборник СО Баточина Драгана 

Стевановић, изабрана са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић 

Палма”, дана 18.09.2020. године, 

поднела је писану оставку на 

одборнички мандат, оверену код 

Општинске управе општине Баточина 

под Ов. бр. 4149/20 од 18.09.2020. 

године. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима, 

Скупштина општине Баточина је 

утврдила престанак мандата одборника 

Драгане Стевановић из Кијева, због 

поднете оставке. 

На основу наведеног, дана 

27.11.2020. године, у 9,10 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 
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жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-813/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 48. и 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) и 

члана 10. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја 

Одбора за административно-мандатна 

питања, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђујe се мандат одборника 

Зорану Милосављевићу, рођеном 

12.11.1962. године, машинбравару из 

Баточине, са Изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) 

– Драган  Марковић Палма”.  

 

II Мандат одборника Зорана 

Милосављевића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама члана 

56. Закона о локалним изборима 

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

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

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020)  којим је прописано да мандат 

одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата, да скупштина 

одлучује о потврђивању мандата 

одборника, као и да у гласању поред 

одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени 

у складу са чланом 48. Закона и који 

имају уверење изборне комисије 

јединице локалне самоуправе да су 

изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

2. Закона о локалним изборима 

утврђено је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе 

престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидату на изборној 

листи коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке. 

Одборнику Драгани Стевановић 

из Кијева, изабране са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић 

Палма”, услед поднете оставке, 

сагласно одредбама члана 46. став 1. 

тачка 1. Закона о локалним изборима, 

престао је мандат одборника у 

Скупштини општине Баточина. 

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом и 

коалиционим споразумом доделила 

мандат кандидату за одборника са 

напред наведене изборне листе Зорану 

Милосављевићу из Баточине и издала 

Уверење о избору за одборника. 

Кандидат за одборникa Зоран 

Милосављевић дао je писану сагласност 
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да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидату 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-161/20-01 од 

22.09.2020. године и Уверења о избору 

Зорана Милосављевића за одборника 

бр. 013-162/20-01 од 22.09.2020. године, 

и предложио Скупштини општине 

Баточина да потврди мандат 

предложеном кандидату за одборника. 

На основу наведеног, дана 

27.11.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-814/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 40. тачка 1) 

Статута општине Баточина („Службени 

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

члана 193. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Пословника о раду 

Скупштине општине баточина 

 

Члан 1. 

 

У Пословнику о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), после 

члана 111. додаје се нови члан 111а који 

гласи: 

 

„Члан 111а 

      

 Одборнику који није у 

могућности да присуствује седници 

Скупштине зато што је позитиван на 

вирус SARS-CoV-2 или се налази у 

обавезној самоизолацији, присуство, 

односно учествовање у раду и гласање, 

омогућиће се путем једне од online 

платформи намењених видео 

комуникацији на даљину.“   

 

Члан 2. 

 

После члана 69. додаје се нови 

члан 69а који гласи: 

 

„Члан 69а 

      

 Члану радног тела који није у 

могућности да присуствује седници 

радног тела зато што је позитиван на 

вирус SARS-CoV-2 или се налази у 

обавезној самоизолацији, присуство, 

односно учествовање у раду и гласање, 

омогућиће се путем једне од online 

платформи намењених видео 

комуникацији на даљину.“   

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-815/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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На основу члана 15. став 1. тачка 

2) и члана 40. тачка 20) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 1. 

и 45. Одлуке о начину обављања 

комуналне делатности снабдевања 

водом за пиће и пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних 

вода („Сл. гласник општине Баточина“, 

бр.13/15), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

27.11.2020. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључење 

Уговора између општине Баточина и 

Јавног комуналног предузећа 

"Водовод и канализација" 

Крагујевац    

  

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност да општина 

Баточина са Јавним комуналним 

предузећем "Водовод и канализација" 

Крагујевац закључи Уговор којим су 

дефинисана права и обавезе у 

пословима снабдевања водом за пиће и 

дистрибуције воде на територији 

општине Баточина, здравствено 

исправном водом са водоводног 

система "Морава", као и одвођења 

отпадних вода са територије општине 

Баточина.        

                                                     

Члан 2. 

 

Овлашћује се председник 

општине Баточина Здравко Младеновић 

да у име општине Баточина са Јавним 

комуналним предузећем "Водовод и 

канализација" Крагујевац потпише 

предложени Уговор, који је саставни 

део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-816/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

На основу члана 9. став 3. Закона 

о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС" бр. 88/11, 104/2016, 

95/2018) и  Одлуке о начину обављања 

комуналне делатности снабдевања 

водом за пиће и пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних 

вода („Сл. гласник општине Баточина“, 

бр.13/15), дана _______2020. године, 

закључује се 

 

У Г О В О Р   

 

Између:  

 

1. Општине Баточина, ул. Краља 

Петра I 32, МБ: 07202342 ПИБ: 

101220685, коју заступа 

председник општине Здравко 

Младеновић, као Поверилац (у 

даљем тексту: Општина) и 

 

2. ЈКП "Водовод и канализација" 

Крагујевац, ул. Краља 

Александра I Карађорђевића бр. 

48, ПИБ: 101039041, које заступа 

директор Небојша Јаковљевић, 

као Вршиоца комуналне 

делатности (у даљем тексту: 

Предузеће) 

 

Уговорне стране су се 

споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је 

дефинисање права и обавеза, у 

пословима снабдевања водом за пиће и 

дистрибуције воде на територији 
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општине Баточина, здравствено 

исправном водом са водоводног 

система "Морава", као и одвођења 

отпадних вода са територије општине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

 

 Констатује се да су Одлуком о 

начину обављања комуналне 

делатности снабдевања водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода број: 

020-979/15-01 од 06.11.2015. године, 

Предузећу поверени послови 

снабдевања водом за пиће и 

дистрибуције воде на територији 

општине Баточина, као и послови 

одвођења отпадних вода. 

 

Члан 3. 

 

На дан закључења овог Уговора 

према бази података из пословних 

књига Предузећа укупан број корисника 

комуналне делатности снабдевање и 

дистрибуција воде за пиће на 

територији општине Баточина износи 

2.270, од чега је 2.146 из категорије 

домаћинства (физичка лица), а 124 из 

категорије привреда (правна лица). 

 

Члан 4. 

 

Предузеће ће вршити очитавање 

потрошње воде, фактурисање и 

наплату, према евиденцији, која је 

наведена у члану 3. овог Уговора као и за 

све нове кориснике који заснују 

кориснички однос са Предузећем. 

 

Члан 5. 

 

Место примопредаје испоручене 

воде је централни водомер, на местима 

где је већ уграђен, односно 

индивидуални водомер. 

Место примопредаје испоручене 

воде је и централни водомер, који 

Предузеће може уградити на местима, 

за која процени да је то неопходно из 

техничко-технолошких, 

организационих и других рационалних 

разлога. 

Уговорне стране констатују, да су 

тренутно уграђени централни водомери, 

за насељена места: 

1. Баточина - број водомера 067929; 

2. Никшић и Осојак - број водомера 

055648; 

3. Милатовац - број водомера 

061128. 

Део примарне мреже, до 

централног водомера одржава 

Предузеће, као и део мреже, до 

индивидуалног водомера, а приватну 

мрежу, одржавају сами потрошачи. 

Штета настала приликом 

интервенције на делу јавне мреже, која 

се налази на приватном поседу, не пада 

на терет Предузећа. 

Део канализационе мреже до 

индивидуалних прикључака одржава 

Предузеће, а приватну канализациону 

мрежу која подразумева индивидуалне 

прикључке одржавају сами потрошачи. 

 

Члан 6. 

 

Сви потрошачи, иза централних 

водомера, морају имати водомер, 

смештен у прописно изграђено 

водомерно окно - шахту. Водомери 

служе за мерење појединачне 

потрошње, при чему се по извршеном 

евидентирању потрошње на 

водомерима, врши расподела потрошње 

- растур са централних водомера на 

кориснике. 

За стамбене објекте колективног 

становања и стамбено-пословне објекте 

такође се врши расподела потрошње - 

растур сходно Одлуци о условима и 

начину организовања послова у 

обављању комуналне делатности, 

пречишћавања и дистрибуције воде и 

пречишћавања и одвођења отпадних 

вода, Скупштине града Крагујевца 

("Сл.лист града Крагујевца" бр. 28/09), 

(у даљем тексту : Одлука). 
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Предузеће ће на основу утврђеног 

и израђеног техничког елабората (који 

ће бити урађен од стране стручне 

службе Предузећа у наредном периоду) 

вршити уградњу контролних водомера 

на предвиђеним локацијама, у циљу 

смањења губитака у мрежи и смањења 

трошкова које потрошачи плаћају по 

том основу. 

 Трошкове уградње контролних 

водомера ће сносити Општина. 

 

Члан 7. 

 

 Уговорне стране су сагласне да 

се на пружене услуге воде и 

канализације од стране Предузећа, 

примењују цене које утврђује 

Предузеће, сагласност даје надлежни 

орган Општине. 

 

Члан 8. 

 

 Прикључење нових потрошача 

ће се вршити према техничким 

могућностима и Одлуци  а по 

прибављеној сагласности Предузећа. 

 

Члан 9. 

 

Потрошачи су дужни, да 

запосленима Предузећа дозволе 

приступ водоводним инсталацијама и 

мерном уређају, ради одржавања, 

замене, очитавања или искључења. 

Уколико потрошач не дозволи 

приступ, Предузеће ће обавестити 

Комуналну инспекцију Општине, ради 

предузимања одговарајућих радњи. 

У случају непоступања 

Комуналне инспекције на одговарајући 

начин, Предузеће има право да 

привремено обустави испоруку воде 

Потрошачу, у складу са техничким 

могућностима, док се поремећај не 

отклони. 

 

 

 

 

Члан 10. 

 

На све потрошаче обухваћене 

овим Уговором, примењују се одредбе 

Одлуке, а за њено спровођење је 

задужена Комунална инспекција 

Општине.  

 

Члан 11. 

 

Овај Уговор се закључује на 

временски период од десет година.  

Водоводна мрежа као и 

канализациона мрежа, на територији 

општине Баточина, која је јавна својина 

уступа се на коришћење Предузећу на 

период важења овог уговора. 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране констатују да 

Oпштина има дуг према Предузећу. 

Обострано је утврђено да дуг износи 

67.317.165,52 динара (словима). 

 

Члан 13. 

 

Општина Баточина се обавезује 

да износ од 20.000.000,00 динара ( 

двадесетмилионадинара) уплати на 

рачун Предузећа, број: 160-7109-89 до 

31.12.2020. године. 

Општина се обавезује да плати 

недоспели износ камате до дана уплате 

износа од 20.000.000,00 динара 

(двадесетмилионадинара). 

Остатак дуга у износу од 

47.317.165,52 динара Општина се 

обавезује да плати Предузећу у 120 

(стодвадесет) једнаких месечних рата, 

при чему месечна рата износи 

394.309,71 динара и доспева 10-ог у 

месецу. 

Уколико дође до кашњења у 

исплати месечне рате, обрачунаваће се 

законска затезна камата на износ рате са 

којом се касни у исплати. 

План отплате рата биће утврђен 

након дана уплате износа од 
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20.000.000,00 динара, од стране 

Општине. 

 

Члан 14. 

 

Уколико у примени одредби овог 

Уговора, дође до спорних ситуација, 

или  нека од уговорних страна не 

поштује своје обавезе, а решење се не 

пронађе мирним путем, надлежан је 

одговарајући суд у Крагујевцу. 

 

Члан 15. 

 

Саставни део овог Уговора чине: 

база података корисника у електронској 

форми и Записник о сравњењу стања 

дуга између Општине и Предузећа на 

дан 23.11.2020.године. 

 

Члан 16. 

 

  Овај Уговор ступа на снагу 

првог наредног дан од дана 

извршења договорене уплате од 

стране Општине из члана 13. овог 

уговора. 

 

Члан 17. 

 

Даном ступања на снагу овог 

уговора, престаје да важи Уговор 

заведен код Општине бр. 020-

416/14-01 од 27.06.2014. године, а 

код Предузећа бр. 8131 од 

27.06.2014. године и Анекс I 

Уговора заведен код Општине под 

бројем 020-1279/16-01 од 27.12.2016. 

године, а код Предузећа под бројем 

20735 од 26.12.2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 18. 

 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) 

истоветних примерака, по 3 (три) за 

сваку уговорну страну. 

 

За ОПШТИНУ                                                                               

___________________                                                                       

Здравко Младеновић 

 

За ПРЕДУЗЕЋЕ 

___________________                                                                       

Небојша Јаковљевић 

  

          __________________________ 

 

На основу члана 13. став 1., а у 

вези са чланом 88. став 1, 88а, 88в, 88д 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- 

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

члана 2. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/14) и 

чланова 111-114. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

  

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

  

Члан 1. 

            ПРИСТУПА СЕ поступку 

оснивања „Заједничког 

правобранилаштва општина Рача, 

Лапово и Баточина“ , са седиштем у 

општини Рача. 

  

Члан 2. 

            Образује се Радна група за 

спровођење поступка из члана 1. ове 

Одлуке (у даљем тексту: Радна група) у 

следећем саставу: 

1. Нина Јевтић - председник, 

2. Драгиша Ђуричковић – члан, 
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3. Тања Вукојевић - члан. 

  

Члан 3. 

            Задатак Радне групе је да у 

сарадњи са представницима општина 

Рача и Лапово учествује у изради текста 

Нацрта Споразума о оснивању 

Заједничког правобранилаштва 

општина Рача, Лапово и Баточина. 

  

Члан 4. 

            Рок за израду текста Нацрта 

Споразума је 60 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

            Обавезује се Радна група да по 

изради текста Нацрта Споразума исти 

достави Скупштини на усвајање. 

              

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-817/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

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

члана 2. став 3. тачка 6а, члана 3. тачка 

6а, члана 4, 9. став 2. и члана 13. Закона 

о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/11, 104/2016 и 

95/2019), Закона о сахрањивању и 

гробљима („Сл.гласник СРС”, бр. 20/77, 

24/85-др. закон и 6/89-др. закон и „Сл. 

гласник РС”, бр. 53/93-др. закон, 67/93-

др. закон, 48/9 4-др. закон, 101/05-др. 

закон, 120/12-УС и 84/13-УС), Уредбе о 

начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности („Сл. 

гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 

51/2019) и члана 40. тачка 20) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, донела је:  

 

ОДЛУКУ 

о погребним делатностима 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се 

услови и начин обављања погребне 

делатности, као комуналне делатности. 

 

Члан 2. 

Погребна делатност у смислу 

ове Одлуке је преузимање и превоз 

посмртних остататака од места смрти, 

односно места на коме се налази 

умрла особа (стан, здравствена 

установа, институт за судску 

медицину и патологију, установе 

социјалне заштите, и друга места) и 

превоз до места одређеног посебним 

прописом (патологије, судске 

медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора 

погребног предузећа у ком постоје 

прописани услови за смештај и 

чување покојника), организација 

сахране и испраћаја са прибављањем 

потребне документације за 

организацију превоза и сахрањивања, 

чување посмртних остатака у 

расхладном уређају и припремање 

покојника за сахрањивање (у даљем 

тексту: погребна делатност). 

 

Члан 3. 

Погребну делатност на 

територији општине Баточина могу 

обављати Јавно предузеће ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, привредно 

друштво, предузетник или други 

привредни субјект (у даљем тексту: 

субјект) који испуњава услове 

прописане законом, Уредбом о 

начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности 

(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 
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66/2018 и 51/2019) (у даљем тексту: 

Уредба) и овом Одлуком. 

 

Члан 4. 

Погребну делатност, у складу 

са Уредбом, може да обавља субјект 

који је поднео захтев за проверу 

испуњености услова за отпочињање 

обављања ове комуналнe делатности 

и који је прибавио акт министра 

надлежног за послове комуналних 

делатности о испуњености услова за 

обављање ове комуналне делатности. 

 

Члан 5. 

За опточињање обављања 

погребне делатности субјект мора да 

испуњава минималне услове 

прописане Уредбом у погледу 

одређеног броја запослених, 

минималног техничког капацитета и 

седишта субјекта. 

 

Члан 6. 

 Инспекцијски надзор над 

спровођењем ове Одлуке врши 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске 

управе општине Баточина, преко 

комуналног инспектора. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-818/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

члана 2. став 3. тачка 6, члана 3. став 1. 

тачка 6, члана 4, 9. и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/11, 104/2016 и 

95/2019), члана 21. Закона о 

сахрањивању и гробљима („Сл. гласник 

СРС“ бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. 

гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 

101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука 

УС и 84/2013 – одлука УС), Уредбе о 

начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности („Сл. 

гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 

51/2019) и члана 40. тачка 20) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о измени и допуни Одлуке о 

сахрањивању и гробљима на 

територији општине Баточина 

 

Члан 1. 

У Одлуци о сахрањивању и 

гробљима на територији општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/18) (у даљем тексту: 

Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

 „Одлуком о сахрањивању и 

гробљима на територији општине 

Баточина (у даљем тексту: Одлука) 

уређују се начин и услови обављања 

комуналне делатности управљање 

гробљима и сахрањивање, одређују се 

гробља на територији општине 

Баточина, уређивање и одржавање 

гробља, ред на гробљу, надзор и друга 

питања од значаја за обављање ове 

комуналне делатности.“ 

 

Члан 2.  

У члану 9. став 2. мења се и 

гласи: 

„Предузеће je обавезно да 

испуњава услове за обављање 

комуналне делатности управљање 

гробљима и сахрањивање прописане 
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законом, Уредбом о начину и 

условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности („Сл. гласник 

РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и 

овом Одлуком.“ 

 

Члан 3. 

Члан 10. брише се. 

       

Члан 4. 

У члану 23. став 5. мења се и 

гласи:  

„Преузимање и пренос 

посмртних остатака умрлог у капелу 

врши Предузеће или привредно 

друштво, предузетник или други 

привредни субјекат, који су 

регистровани за превоз и преузимање 

посмртних остатака.“ 

 

Члан 5. 

 У осталом делу Одлука о 

сахрањивању и гробљима на територији 

општине Баточина остаје непромењена. 

 

Члан 6. 

 Овлашћује се Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања да утврди и објави 

пречишћени текст Одлуке о 

сахрањивању и гробљима на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-819/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

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

члана 2. став 3. тачка 7, члана 3. став 1. 

тачка 7, члана 4. и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/11, 104/2016 и 

95/2019), Уредбе о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних 

делатности („Сл. гласник РС", бр. 

13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. 

тачка 20) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о измени и допуни Одлуке о јавним 

паркиралиштима 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним 

паркиралиштима („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 8/17) (у даљем 

тексту: Одлука), члан 1. мења се и 

гласи: 

„Овом Одлуком уређују се 

услови и начин обављања комуналне 

делатности управљање јавним 

паркиралиштима на територији 

општине Баточина.“ 

 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

„Комуналну делатност 

управљање јавним паркиралиштима на 

територији општине Баточина обавља 

Јавно предузеће ''Лепеница Баточина'' 

из Баточине (у даљем тексту: 

Предузеће). 

Предузеће је дужно да испуњава 

услове у погледу стручне 

оспособљености кадрова и техничког 

капацитета, у складу са законом, 

Уредбом о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналних 

делатности („Сл. гласник РС“, бр. 

13/2018, 66/2018 и 51/2019) и овом 

Одлуком.“ 
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Члан 3. 

У члану 23. став 1. реч и бројеви 

„10.000,00 до 150.000,00“ замењују се 

бројем „50.000,00“. 

У ставу 2. реч и бројеви 

„1.000,00 до 25.000,00“ замењују се 

бројем „10.000,00“. 

 

Члан 4. 

У члану 24. став 1. реч и бројеви 

„10.000,00 до 150.000,00“ замењују се 

бројем „30.000,00“. 

У ставу 2. реч и бројеви 

„1.000,00 до 25.000,00“ замењују се 

бројем „10.000,00“. 

У ставу 3. реч и бројеви 

„5.000,00 до 75.000,00“ замењују се 

бројем „10.000,00“. 

У ставу 4. реч и бројеви 

„1.000,00 до 25.000,00“ замењују се 

бројем „5.000,00“. 

У ставу 5. реч и бројеви 

„1.000,00 до 25.000,00“ замењују се 

бројем „3.000,00“. 

 

Члан 5. 

 У осталом делу Одлука о јавним 

паркиралиштима остаје непромењена. 

 

Члан 6. 

 Овлашћује се Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања да утврди и објави 

пречишћени текст Одлуке о јавним 

паркиралиштима. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-820/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

          

 

 

На основу члана 13. став 2. и 

члана 203. став 4. Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС", бр.25/2019), 

члана 64.  Упутства о вођењу матичних 

књига и обрасцима матичних књига 

("Сл. гласник РС", бр.93/2018) и члана 

40. тачка 68) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина", бр.9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године,  
донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о 

мртвозорској служби на територији 

општине Баточина 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о мртвозорској 

служби на територији општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина", бр.13/19), члан 3. мења се и 

гласи:  

 

„Члан 3. 

 

 Лекари из Дома здравља 

Баточина који се одређују да могу 

вршити стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе и издавати потврде о смрти, 

су: 

1. Александар Милисављевић, 

Доктор медицине изабрани 

лекар 

2. Ана Аничић, Доктор медицине, 

изабрани лекар специјалиста-

Директор ДЗ    Баточина 

3. Бојана Обрадовић, Доктор 

медицине изабрани лекар 

4. Бранислав Младеновић, Доктор 

медицине специјалиста 
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изабрани лекар за одрасле 

(начелник службе) 

5. Данијела Јовановић, Доктор 

медицине изабрани лекар 

6. Дејан Миленковић, Доктор 

медицине специјалиста 

изабрани лекар за одрасле 

7. Дејан Аранђеловић, Доктор 

медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици 

8. Ивана Јокнић, Доктор 

медицине изабрани лекар 

9. Кристина Сретеновић,  Доктор 

медицине изабрани лекар 

10. Љубомир Јорданов, Доктор 

медицине специјалиста у 

специјалистичкој делатности 

(специјалиста интерне 

медицине) 

11. Марија Митрашиновић, Доктор 

медицине специјалиста 

изабрани лекар за одрасле 

12. Мирјана Ћупрић, Доктор 

медицине изабрани лекар 

13. Сава Радивојевић, Доктор 

медицине изабрани лекар за 

жене 

14. Силвана Петковић, Доктор 

медицине специјалиста 

изабрани лекар за одрасле 

15. Славица Богдановић, Доктор 

медицине специјалиста 

изабрани лекар за одрасле 

16. Тамара Кузмић, Доктор 

медицине изабрани лекар 

17. Зорица Стевановић, Доктор 

медицине специјалиста 

изабрани лекар за одрасле“ 

 

  Члан 2. 

 

 Остале одредбе Одлуке о 

мртвозорској служби  на територији 

општини Баточина, остају 

непромењене.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-821/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 93. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 48/2018), члана 181. 

став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 

47/17 – аутентично тумачење), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“, број 63/17), 

члана 11. и 40.  тачка 63) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, по 

претходно прибаљеној сагласности 

Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу бр. 015-05-

00226/2019-24 од 13. новембра 2019. 

годинe, на седници одржаној дана 

27.11. 2020. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

о другој 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 и 9/19), 

члан 5. тачка 10. мења се и гласи; 

„Улици која почиње од предложене 

улице бр. 2. између кп 2864 и кп 3168/2, 

пружа се дуж целе кп 3170/2 и кп 2679, 

а завршава се између кп 2668 и кп 

2680/1, све у КО Брзан ,  утврђује се 

назив: Улица доброводичка.“ 
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Члан 2. 

            Члан 5. тачка 11. мења се и 

гласи: 

 „Улици која почиње од 

предложене улице бр. 2. између кп 3164 

и кп 3157, пружа се дуж кп 2536, кп 

2526, код кп 2520 скреће и пружа се 

дуж целе кп 2525, а завршава се између 

кп 2476/2 и кп 2513, све у КО Брзан, 

утврђује се назив: Улица Јеремије 

Митровића.“ 

 

Члан 3. 

            Члан 5. тачка 47. мења се и 

гласи: 

„Улици која почиње од предложене 

улице бр. 43. између кп 5736 и кп 5860, 

прелази преко кп 5738 и кп 5750, 

наставља дуж кп 5739, а завршава се 

између кп 5879 и кп 5894, све у КО 

Брзан, утврђује се назив: Улица 

крагујевачка.“ 

 

Члан 4. 

У осталом делу, Одлука о 

утврђивању назива улица и заселака у 

насељеним местима општине Баточина 

(„Сл.гласник општине Баточина", бр. 

28/18 и 9/19), остаје неизмењена.  

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-822/20-01 од 27.11. 2020. 

Године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_____________________ 

 

На основу члана 59. став 5. и 7. 

Закона о јавним предузећима 

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

и 88/2019), члана 26. 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 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Одлуку о 

првој измени Програма пословања 

ЈП  ''Лепеница Баточина'' Баточина 

за 2020. годину 

 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Одлуку о 

првој измени Програма пословања ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 2020. 

годину, коју је донео Надзорни одбор 

ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној 30.10.2020. године, 

заведена под бр. 01-1773-03/2020. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-823/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

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 – 
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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 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о давању сагласности на Одлуку о 

четвртој измени Средњорочног плана 

пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

период 2017-2021 

 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Одлуку о 

четвртој измени 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 30.10.2020. године, 

заведена под бр. 01-1773-04/2020. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-824/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

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 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Одлуку о 

четвртој измени Дугорочног плана 

пословне стратегије и развоја ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

период 2017-2026 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Одлуку о 

четвртој измени 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 30.10.2020. године, 

заведена под бр. 01-1773-05/2020. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-825/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_______________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС'', бр.129/07, 83/2014 - др. 

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

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 

15 

 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о 

трећој измени и допуни Статута 

Предшколске установе „Полетарац“ 

Баточина 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ на 

Одлуку о трећој измени и допуни 

Статута Предшколске установе 

„Полетарац“ Баточина, број: 1371/2020, 

коју је донео Управни одбор 

Предшколске установе „Полетарац“ 

Баточина на седници одржаној дана 

24.09.2020. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-826/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

     

На основу члана 30. став 5. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

бр.18/10, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 

95/2018 – др. закон и 10/2019), а у вези 

са чланом 2. Правилника о 

критеријумима за утврђивање мањег, 

односно већег боја деце од броја деце 

који се уписује у васпитну групу 

(„Службени гласник РС”, бр. 44/2011) и 

члана 40. тачка 68) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донело је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању већег броја  деце у 

васпитним групама у  Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина за 

радну 2020/2021. годину 

 

I Утврђује се да васпитне групе у 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина могу имати до 20% већи број 

деце од броја који је утврђен Законом о 

предшколском васпитању и 

образовању, и то у следећим васпитним 

групама деце истог узраста:  

1) старија јаслена васпитна група 

узраста од 2 до 3 године, 

2) млађа васпитна група узраста од 

3 до 4 године, 

3) средња васпитна група узраста 

од 4 до 5 година,  

4) старија васпитна група узраста 

од 4 до 5,5 година.  

II Ступањем на снагу овог Решења 

престаје да важи Решење о утврђивању 

већег броја  деце у васпитним групама у 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 21/19). 

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 утврђивању већег броја деце у 

васпитним групама у  Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина за 

радну 2020/2021 годину садржан је у 

одредбама члана 30. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(у даљем тексту: Закон), којим је у 

ставу 1. прописано да се васпитно - 

образовни рад са децом организује у 

васпитним групама и утврђене су врсте 

васпитних група по узрасту деце, док је 

ставом 3. прописан број деце која се 

уписују у васпитну групу истог узраста, 

и ставом 5. је прописано да ако не 
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постоји могућност за формирање 

васпитних група у складу са чланом 30. 

став 3, оснивач може утврдити мањи 

односно највише 20% већи број деце од 

броја који се уписује у васпитну групу у 

складу са критеријумима које прописује 

министар. 

 Правилником о критеријумима 

за утврђивање мањег, односно већег 

боја деце од броја деце који се уписује у 

васпитну групу министар је прописао 

критеријуме на основу којих оснивач 

може утврдити мањи односно највише 

20% већи број деце од броја који се 

уписује у васпитну групу. 

 У складу са чланом 30. став 5. 

Закона о предшколском васпитању и 

образовању Предшколска установа 

„Полетарац“ Баточина се обратила 

захтевом да се утврди 20% већи број 

деце од броја који се уписује у васпитну 

групу како би се формирала старија 

јаслена, млађа, средња и старија 

васпитна група са већим бројем деце.  

 На основу наведеног, сходно 

одредбама закона и правилника, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-827/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 

 

На основу члана 28. став 1. и 3. 

Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. 

закон), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

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

и члана 40. тачка 68) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Локалног савета за 

запошљавање општине Баточина 

 

I Образује се Локални савет за 

запошљавање општине Баточина, као 

саветодавно тело, на мандатни период 

од четири године. 

 

II У Локални савет за 

запошљавање општине Баточина 

именују се: 

1.  Здравко Младеновић из 

Баточине, председник општине 

Баточина, за председника, 

2.  Зоран Лакета из Баточине, члан 

Општинског већа општине Баточина за 

област привреде и запошљавања, за 

заменика председника, 

3.  Весна Танасијевић из Баточине, 

представница Националне службе за 

запошљавање - Филијала у Баточини, за 

члана, 

4.  Зоран Јевтић из Баточине, за 

члана, 

5.  Иван Алексић из Баточине, за 

члана. 

 

III Локални савет за запошљавање 

општине Баточина, у складу са 

Законом, даје мишљења и препоруке у 

вези са питањима од интереса за 

унапређење запошљавања, и то: 

1)  плановима и програмима 

запошљавања, 

2)  годишњем акционом плану 

запошљавања општине Баточина, 

3)  мерама активне политике 

запошљавања као што су: организовање 

јавних радова и радно ангажовање 

незапослених лица у извођењу јавних 

радова, издвајање субвенција за 

отварање нових радних места, додатно 

образовање и обука незапослених лица, 

подршка самозапошљавању и другим 

мерама, 
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4)  прописима који се односе на 

област запошљавања, 

5)  другим питањима од интереса за 

запошљавање. 

 

IV Стручне и административно - 

техничке послове за потребе Локалног 

савета за запошљавање општине 

Баточина обављаће Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе општине 

Баточина. 

 

V Доношењем овог Решења 

престаје да важи Решење о образовању 

Локалног савета за запошљавање 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 20/16 и 4/18). 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

28. став 1. и 3. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 

88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - 

др. закон), којим је прописано да се 

Савет за запошљавање оснива за 

територију Републике, а може се 

основати и за територију покрајине и 

једне или више општина и да 

покрајински и локални савет може 

основати надлежни орган територијалне 

аутономије и локалне самоуправе. 

Имајући у виду да је Локалном 

савету за запошљавање образованог 

Решењем Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 20/16 и 4/18) истекао 

мандат, у складу са наведеним 

законским одредбама, Скупштина 

општине Баточина као надлежни орган 

образује Локални савет за запошљавање 

који као саветодавно тело, у складу са 

Законом, даје мишљења и препоруке у 

вези са питањима од интереса за 

унапређење запошљавања на 

територији општине Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-828/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 2. став 1. Закона 

о начину и условима признавања права 

и враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и 

члана 40. тачка 68) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

о разрешењу председника, заменика 

председника, чланова и заменика 

чланова Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта 

 

I Разрешавају се дужности 

председника, заменика председника, 

чланова и заменика чланова Комисије 

за вођење поступка и доношење решења 

по захтеву за враћање земљишта, и то: 

 

1. Мирослав Лепојевић, 

председник, 

2. Светислав Радошевић, заменик 

председника, 

3. Александар Динић, члан, 

4. Ивица Јовановић, члан, 

5. Душан Панић, члан,  

6. Драгиша Богдановић, члан, 
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7. Славољуб Митровић, заменик 

члана, 

8. Небојша Мујковић, заменик 

члана, 

9. Драган Тракић, заменик члана, 

10. Живан Јанковић, заменик члана. 

 

II Овај Предлог Решења објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

III Овај Предлог Решења доставити 

Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике 

Србије, Комисији и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 2. 

став 1. Закона о начину и условима 

признавања права и враћању земљишта 

које је прешло у друштвену својину по 

основу пољопривредног земљишног 

фонда и конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног 

откупа пољопривредних производа (у 

даљем тексту: Закон), којим је 

прописано да поступак по захтеву за 

враћање земљишта  води и решење 

доноси комисија коју образује министар 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на предлог скупштине 

општине.  

Одредбама члана 2. став 2. и 3. 

Закона утврђено је да се Комисија 

састоји од председника и четири члана 

који имају заменике и да се за 

председника комисије именује судија, а 

за чланове комисије један геодетски 

стручњак, један дипломирани инжењер 

пољопривреде и два члана из састава 

скупштине општине. 

Комисија за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за 

враћање земљишта у наведеном саставу 

(у даљем тексту: Комисија) образована 

је Решењем Министарства 

пољопривреде и водопривреде бр. 119-

05-00053/2002-09 од 8.10.2002. године и 

Решењем Министарства пољопривреде, 

шумрства и водопривреде бр. 46-05-

00034/2005-09 од 6.10.2005. године. 

Како је дошло до промена у 

погледу статуса председника, заменика 

председника и појединих чланова, ради 

усклађивања састава Комисије са 

Законом о начину и условима 

признавања права и враћању земљишта 

које је прешло у друштвену својину по 

основу пољопривредног земљишног 

фонда и конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног 

откупа пољопривредних производа, 

Скупштина општине Баточина 

предлаже разрешење именованих. 

Имајући у виду наведено, донето 

је решење као у  диспозитиву 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-829/20-01 од 27.11.2020. 

године  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

          На основу члана 2. став 1. Закона 

о начину и условима признавања права 

и враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и 

члана 40. тачка 68) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о предлагању председника, заменика 

председника, чланова и заменика 

чланова Комисије чланова и 

Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за 

враћање земљишта 
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I Предлажу се председник, 

заменик председника, чланови и 

заменици чланова Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта, и то: 

 

1. Братислав Стевановић из 

Крагујевца, судија, за 

председника, 

2. Владимир Томовић из 

Крагујевца, судија, за заменика 

председника, 

3. Дарко Игњатовић из Баточине, 

инжењер пољопривреде, за 

члана, 

4. Слађан Вељковић из Баточине, 

инжењер пољопривреде, за 

заменика члана, 

5. Небојша Мујковић из Баточине, 

геометар, за члана, 

6. Љубиша Младеновић из 

Београда, геометар,  за заменика 

члана, 

7. Радован Стијовић из Црног Кала, 

одборник,  за члана, 

8. Момчило Милановић из 

Жировнице, одборник, за 

заменика члана, 

9. Небојша Радосављевић из 

Брзана, одборник, за члана, 

10. Предраг Милосављевић из 

Кијева, одборник, за заменика 

члана, 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

III Ово Решење доставити 

Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике 

Србије ради образовања Комисије за 

вођење поступка и доношење решења 

по захтеву за враћање земљишта. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 2. 

став 1. Закона о начину и условима 

признавања права и враћању земљишта 

које је прешло у друштвену својину по 

основу пољопривредног земљишног 

фонда и конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног 

откупа пољопривредних производа (у 

даљем тексту: Закон), којим је 

прописано да поступак по захтеву за 

враћање земљишта  води и решење 

доноси комисија коју образује министар 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на предлог скупштине 

општине.  

 Одредбама члана 2. став 2. и 3. 

Закона утвршено је да се Комисија 

састоји од председника и четири члана 

који имају заменике и да се за 

председника комисије именује судија, а 

за чланове комисије један геодетски 

стручњак, један дипломирани инжењер 

пољопривреде и два члана из састава 

скупштине општине. 

 У циљу окончања поступака по 

захтевима за враћање земљишта, 

сагласно одредбама члана 2. Закона о 

начину и условима признавања права и 

враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа, 

Скупштина општине Баточина 

предлаже надлежном министарству да 

образује Комисију за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за 

враћање земљишта у саставу као у 

диспозитиву овог решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-830/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

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

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

и 47/2018), члана 125. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС", бр. 24/2011), члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19) и члана 2. став 1. Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-

01 од 18.03.2005. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

,,Шумадија“ Баточина 

 

I Срђан Лепојевић, дипломирани 

правник из Баточине разрешава се 

дужности вршиоца дужности директора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“ 

Баточина, закључно са 27.11.2020. 

године, због истека времена на који је 

именован. 

 

II Ово Решење oбјавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и члана 40. тачка 14) 

Статута општине Баточина којим је 

прописано да Скупштина општине 

именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач, 

као и у одредбама члана 2. став 1. 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-

01 од 18.03.2005. године, којим  је 

утврђено  да директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово именује и разрешава 

Скупштина општине Баточина. 

Одредбама члана 125. став 3. 

Закона о социјалној заштити између 

осталог је прописано да вршилац 

дужности директора центра за 

социјални рад обавља ту дужност 

најдуже једну годину. 

Срђан Лепојевић, дипломирани 

правник из Баточине именован је за 

вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина 

Решењем Скупштине општине 

Баточина број: 020-487/19-01 од 

25.07.2019. године. 

Имајући у виду наведено, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-831/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

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

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

и 47/2018), члана 125. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС", бр. 24/2011), члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19) и члана 2. став 1. Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина, број: 020-28/05-

01 од 18.03.2005. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 
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одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

„Шумадија“ Баточина 

 

I Бранислав Павловић, 

дипломирани правник из Баточине, 

именује се за вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

„Шумадија“ Баточина, почев од 

28.11.2020. године, до именовања 

директора по спроведеном конкурсу, а 

најдуже до годину дана. 

 

II Ово Решење oбјавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи, и члана 40. тачка 14) 

Статута општине Баточина, којим је 

прописано да Скупштина општине 

именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач, 

као и у одредбама члана 2. став 1. 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-

01 од 18.03.2005. године, којим  је 

утврђено  да директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово именује и разрешава 

Скупштина општине Баточина. 

Одредбама члана 125. Закона о 

социјалној заштити између осталог је 

прописано да ако директор центра за 

социјални рад не буде именован 

оснивач именује вршиоца дужности 

директора центра за социјални рад  

најдуже на једну годину. 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања дало је сагласност да се на 

дужност  вршиоца дужности директора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“ 

Баточина именује Бранислав Павловић, 

дипломирани правник из Баточине, 

заведена под бр. 119-01-148/2020-09 од 

27.10.2020. године, наш бр. 020-352/20-

01. 

Разлог за доношење решења је 

потреба да се обезбеди несметано и 

законито функционисање Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина 

Баточина до именовања директора по 

спроведеном конкурсу. 

На основу свега напред наведеног, 

на предлог овлашћеног предлагача, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-832/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 37. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ Баточина 
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I Радмила Крстић, мастер 

филолог србиста из Баточине, 

разрешава се дужности вршиоца 

дужности директора Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Баточина 

закључно са 27.11.2020. године, због 

истека времена на који је именована. 

 

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 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018),  и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

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

да скупштина општине у складу са 

законом именује и разрешава управни 

одбор, надзорни одбор и директора 

установе, организације и службе чији је 

оснивач. 

Одредбама члана 37. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) 

утврђено је да оснивач именује 

вршиоца дужности директора установе 

најдуже на једну годину. 

Радмила Крстић, мастер филолог 

србиста из Баточине именована је за 

вршиоца дужности директора Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Баточина 

Решењем Скупштине општине 

Баточина број: 020-752/19-01 од 

25.10.2019. године. 

Имајући у виду наведено, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-833/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

             

На основу члана 37. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016- испр. и 6/2020), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ Баточина 

 

I Ивана Гавриловић 

Миладиновић, мастер филолог србиста 

из Брзана именује се за вршиоца 

дужности директора Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Баточина, 

почев од 28.11.2020. године, до 

именовања директора на основу 

спроведеног јавног конкурса, a најдуже 

годину дана. 

 

II Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

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

да скупштина општине у  складу са 

законом именује и разрешава управни 

одбор, надзорни одбор и директора 

установе, организације и службе чији је 

оснивач, као и у одредбама члана 37. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 
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72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр. и 

6/2020), којим је утврђено да оснивач 

именује вршиоца дужности директора 

установе најдуже на једну годину. 

 С обзиром да директор Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Баточина 

није именован то је неопходно, ради 

несметаног и законитог функционисања 

Народне библиотеке „Вук Караџић“ 

Баточина, именовати вршиоца 

дужности директора до именовања 

директора по спроведеном конкурсу. 

 Имајући у виду наведено, 

сагласно одредбама члана 37. Закона о 

култури и члана 27. Статута Народне 

библиотеке „Вук Караџић“ Баточина, 

Скупштина општине Баточина, као 

оснивач, именује вршиоца дужности 

директора из става I овог решења, до 

именовања директора на основу 

спроведеног јавног конкурса, а најдуже 

на годину дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-834/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

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

члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени 

гласник РС “, број 88/2017, 27/2018 – 

др. закони, 10/2019 и 6/2020), члана 3. 

став 4. Правилника о општинском 

савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2018) и члана 40. тачка 68) Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.11.2020. 

године, донела је: 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова и заменика 

чланова Локалног савета родитеља 

општине Баточина за школску 

2020/2021. Годину 

 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови и 

заменици чланова Локалног савета 

родитеља општине Баточина (у даљем 

тексту: Локални савет родитеља) за 

школску 2020/2021. годину, и то: 

 

1. Горан Павловић из Брзана, члан, 

Катарина Миковић из Баточине, 

заменик члана,  

као представници Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина, 

 

2. Милијана Јовановић из Баточине, 

члан, 

Јасмина Милановић из Брзана 

заменик члана,  

као представници Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина, 

 

3. Александра Цакић из Баточине, 

члан,  

Зоран Томић из Баточине, заменик 

члана,  

као представници Средње школе 

„Никола Тесла“ Баточина. 

 

II Задатак Локалног савета 

родитеља је да: 

1) даjе мишљење, иницира акциjе и 

предлаже мере за остваривање права 

детета, унапређивање образовања, 

васпитања и безбедности деце, односно 

ученика у општини;  

2) учествуjе у утврђивању 

локалних планова и програма коjи су од 

значаjа за остваривање образовања, 

васпитања и безбедности деце;  

3) прати и разматра могућности за 

унапређивање jеднаког приступа, 

доступности и могућности образовања 

и васпитања за децу, односно ученике; 

спречавања социjалне искључености 

деце односно ученика из угрожених и 
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осетљивих група на териториjи 

општине; 

4) пружа подршку савету родитеља 

свих установа на териториjи општине у 

вези са питањима из њихове 

надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика 

општине у ситуациjама коjе су од 

значаjа за унапређивање њиховог 

образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на териториjи општине; 

6) сарађуjе са организациjама коjе 

делуjу у области образовања и 

васпитања, заштите здравља, социjалне 

заштите, културе, заштите и 

унапређења права детета и људских 

права; 

7) обавља и друге послове у вези са 

образовањем и васпитањем на 

териториjи општине. 

 

III Локални савет родитеља на првој 

седници изабраће председника и 

заменика председника већином гласова 

од укупног броја чланова. 

 

IV Административно - техничке 

послове за потребе Локалног савета 

родитеља обављаће Одељење за општу 

управу, људске ресурсе и послове 

органа општине Општинске управе 

општине Баточина. 

 

V 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 

121. став 1. и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС “, број 88/2017, 

27/2018 – др. закони, 10/2019 и 

6/2020)којим је прописано да Локални 

савет родитеља чине представници 

савета родитеља, свих установа са 

подручја општине, града, односно 

градске општине који се бирају сваке 

школске године и који су задаци 

локалног савета родитеља. Такође 

одредбама члана 2, 3. и 4. Правилника о 

општинском савету родитеља („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2018) између 

осталог прописано је да савет родитеља 

свих васпитно - образовних и образовно 

– васпитних установа која има седиште 

на територији јединице локалне 

самоуправе, односно подручју градске 

општине предлаже свог представника и 

његовог заменика у општински савет 

сваке радне, односно школске године, а 

директор доноси одлуку о томе коју 

доставља скупштини општине, која у 

року од 15 дана од пријема одлуке 

именује чланове општинског савета 

родитеља.  

Предшколска установа 

„Полетарац“ Баточина, Основна школа 

„Свети Сава“ Баточина и Средња школа 

„Никола Тесла“ Баточина доставиле су 

Скупштини општине одлуке директора 

о одређивању представника савета 

родитеља и њихових заменика у 

локалном савету родитеља.  

На основу свега наведеног, 

сагласно члану 3. став 4. Правилника о 

општинском савету родитеља, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-835/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

____________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/2018), члана 116. 

став 5. и став 9. тачка 3) и 7) и члана 

117. став 3. тачка 4) и 5) Закона о 

основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

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

– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 
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40. тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина 

 

I Разрешавају се дужности члана 

Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина, и то: 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1.  Небојша Милосављевић 

из Баточине, 

2.  Тања Богдановић из 

Баточине.  

В) Из реда родитеља: 

1.  Тања Милановић из 

Доброводице. 

 

II Именују се чланови Школског 

одбора Основне школе „Свети Сава“ 

Баточина, и то: 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1.  Иван Ратковић из 

Милатовца, 

2.  Наташа Николић из 

Доброводице. 

В) Из реда родитеља: 

1.  Небојша Тракић из 

Брзана. 

 

III Мандат именованих из става 2. 

овог решења трајаће до истека мандата 

Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина,, именованог 

Решењем Скупштине општине 

Баточина број 020-550/18-01 од 

06.07.2018. године. 

 

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 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи,  члана 40. тачка 14) 

Статута општине Баточина којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и у одредбама 

члана 116. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања (у 

даљем тексту: Закон) којим је 

прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе.  

 Одредбама члана 116. став 9. 

тачка 3) и 7) Закона утврђено је да за 

члана органа управљања не може да 

буде предложено ни именовано лице 

чији су послови, дужност или функција 

неспојиви са обављањем послова у 

органу управљања у складу са законом 

којим се уређује спречавање сукоба 

интереса при вршењу јавних функција и 

у другим случајевима, утврђеним 

законом. 

 Одредбама члана 117. став 3. 

тачка 4) и 5) и став 5. Закона утврђено 

је да скупштина јединице локалне 

самоуправе разрешиће, пре истека 

мандата, поједине чланове, укључујући 

и председника или орган управљања 

установе у случају да се покрене 

иницијатива за разрешење члана органа 

управљања на предлог овлашћеног 

предлагача, односно због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања и у случају да наступи услов 

из члана 116. став 9. овог закона, и да 

изборни период новоименованог 

појединог члана траје до истека мандата 

органа управљања.  

 Небојша Милосављевић, 

представник локалне самоуправе, у 

складу са чланом 117. став 3. тачка 5) у 

вези са чланом 116. став 9. тачка 3) 
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Закона, разрешава се дужности члана 

Школског одбора установе јер је 

изабран на функцију заменика 

председника општине Баточина, док се 

Тања Богдановић, представник локалне 

самоуправе, у складу са чланом 117. 

став 3. тачка 5) у вези са чланом 116. 

став 9. тачка 7) Закона, разрешава 

дужности члана Школског одбора 

установе јер су у међувремену 

наступиле околности које 

онемогућавају именованој да обавља 

дужност члана Школског одбора. 

Тањи Милановић, представнику 

родитеља, у складу са чланом 117. став 

3. тачка 4) Закона, престао је основ по 

коме је именована у Школски одбор 

установе с обзиром да дете именоване 

више није ученик Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина. Савет родитеља 

Основне школе „Свети Сава“ Баточина, 

на седници одржаној дана 14.09.2020. 

године, предложио је Небојшу Тракића 

за представника родитеља у Школском 

одбору установе. 

Имајући у виду наведено, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

члана Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ Баточина, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-836/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/2018), члана 116. 

став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник 

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

– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 

40. тачка 14. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина 

 

I Разрешава се Никола 

Банашевић из Баточине дужности члана 

Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина, из реда 

родитеља. 

 

II Именује се Надица Јанковић из 

Кијева за члана Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ 

Баточина, из реда родитеља. 

 

III Мандат именоване из става II 

oвог решења трајаће до истека мандата 

Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина, 

именованог Решењем Скупштине 

општине Баточина број: 020-552/18-01 

од 06.07.2018. године. 

 

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 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и члана 40. тачка 14) 

Статута општине Баточина, којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и у одредбама 

члана  116. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања (у 

даљем тексту: Закон) којим је 

прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 
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разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

 Одредбама члана 117. став 3. 

тачка 4) и став 5. Закона утврђено је да 

скупштина јединице локалне 

самоуправе разрешиће, пре истека 

мандата, поједине чланове, укључујући 

и председника или орган управљања 

установе у случају да се покрене 

иницијатива за разрешење члана органа 

управљања на предлог овлашћеног 

предлагача, односно због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања и да изборни период 

новоименованог појединог члана траје 

до истека мандата органа управљања.  

Николи Банашевићу, 

представнику родитеља, у складу са 

чланом 117. став 3. тачка 4) Закона, 

престао је основ по коме је именован у 

Управни одбор ПУ „Полетарац“ 

Баточина с обзиром да дете именованог 

више не похађа припремни 

предшколски програм. Савет родитеља 

Пу „Полетарац“ Баточина на седници 

одржаној дана 28.10.2020. године, 

предложио је Надицу Јанковић за 

представника родитеља у Управном 

одбору установе. 

Имајући у виду наведено, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-837/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА 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 67. и 77. тачка Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 27.11.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени Решења о образовању 

Одбора за административно - 

мандатна питања  

 

I У Решењу о образовању Одбора 

за административно - мандатна питања 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр.14/20), став 2. тачка 3. 

врши се следећа измена: 

Разрешава се дужности члана 

Драгана Стевановић из Кијева. 

Бира се за члана Зоран 

Милосављевић 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 

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 
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бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштин. 

Скупштина општине Баточина 

образовала је Одбор за 

административно - мандатна питања, 

као стално радно тело скупштине, 

Решењем бр. 020-407/20-01 од 

21.08.2020. године („Службени гласник 

општине Баточина“, бр.14/20),.  

Одредбама члана 67. Пословника 

о раду Скупштине општине Баточина 

прописано је да Скупштина може, и пре 

истека времена на који су изабрани, 

разрешити поједине чланове сталних 

радних тела и изабрати нове путем 

појединачног предлагања и избора и да 

предлог за разрешење члана сталног 

радног тела може поднети председник 

Скупштине, председник сталног радног 

тела или одборничка група на чији је 

предлог тај члан и изабран. 

Члану Драгани Стевановић је 

престао мандат одборника у Скупштини 

општине Баточина, те како је именована 

изабрана за члана Одбора за 

административно - мандатна питања из 

реда одборника то је неопходно 

разрешити је дужности члана и 

изабрати новог члана из реда 

одборника. 

На основу напред наведеног, на 

предлог овлашћеног предлагача, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-838/20-01 од 27.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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