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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
18.03.2021. године 

ГОДИНА 2021. 
БРОЈ 5. 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 

10. и члана 38. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

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

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

члана 53. став 1. тачка 1. и члана 124. 

Статута општине Баточина („Службени 

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

члана 49. и 146. став 3. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 13/19 и 24/20), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

18.03.2021. године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку функције председника 

Скупштине општине Баточина 

 

 

I Невени Митић из Баточине 

престаје функција председнице 

Скупштине општине Баточина, са 18. 

мартом 2021. године, по основу поднете 

писане оставке. 

 

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. 

став 1. тачка 10) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

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

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

Статута општине Баточина („Службени 

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

којим је прописано да Скупштина 

општине, у складу са законом, бира и 

разрешава председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине.  

Одредбама члана 38. став 4. 

Закона о локалној самоуправи прописано 

је да председник скупштине може бити 

разрешен и пре истека времена за које је 

изабран, на исти начин на који је биран, 

док је одредбама члана 53. став 1. тачка 

1) Статута општине Баточина утврђено да 

председник Скупштине може бити 

разрешен пре истека мандата на лични 

захтев. 

 Такође, одредбама члана 49. став 

1. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19 и 24/20),  

прописано је да председнику Скупштине 

престаје функција пре истека времена на 

које је изабран, уколико поднесе оставку, 

буде разрешен или му престане мандат 

одборника, на начин утврђен законом, 

док је одредбама става 3. истог члана 

утврђено ако је оставка поднета између 

две седнице Скупштине у писаној форми, 

о оставци председника Скупштине 

обавештавају се одборници Скупштине 

на почетку прве наредне седнице 

Скупштине, без отварања расправе и без 

гласања. 
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Председница Скупштине општине 

Баточина Невена Митић из Баточине 

поднела је Скупштини општине 

Баточина, дана 18. марта 2021. године, 

писану оставку на функцију председнице 

Скупштине општине Баточина заведена 

под бр.020-213/21-I. 

С обзиром да је председница 

скупштине Невена Митић поднела 

писану оставку између две седнице 

скупштине, сагласно одредбама члана 49. 

став 3. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, о оставци обавештени 

су одборници скупштине на почетку пете 

седнице скупштине, као прве наредне 

седнице, без отварања расправе и без 

гласања. 

Скупштина општине Баточина је 

на петој седници одржаној дана 

18.03.2021. године, након подношења 

писане оставке на функцију председнице 

Скупштине општине Баточина, у складу 

са наведеним одредбама Закона о 

локалној самоуправи, Статута општине 

Баточина и Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина, утврдила 

престанак функције председнице 

Скупштине општине Баточина Невени 

Митић. 

Имајући у виду напред наведено, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-214/21-I од 18.03.2021. године 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Мр Никола Полић 

 

 

На основу члана 22. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 13/19 и 24/20), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

18.03.2021. године, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о образовању Комисије за спровођење 

и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор  председника 

Скупштине општине Баточина 

 

 

I Образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања за избор председника 

Скупштине општине Баточина у саставу: 

 

 

1. Предраг Милосављевић - 

представник Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 

Драган  Марковић Палма”, члан 

2. Александар Милановић - 

представник Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу децу., 

члан,  

3. Зоран Јевтић - представник 

Изборне листе БАТОЧИНА – 

НАША КУЋА – ЗОРАН ЈЕВТИЋ, 

члан.  

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.                                                                                                                                                                         

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 22. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 
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бр. 13/19 и 24/20), утврђено је да се за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања образује Комисија од 3 

члана, а за члана Комисије одређује се по 

један одборник са три изборне листе које 

су добиле највећи број одборничких 

места у Скупштини.  

 Сходно одредбама члана 22. став 

3. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина чланове Комисије 

бира Скупштина јавним гласањем, 

већином гласова присутних одборника. 

 Имајући у виду наведено, донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-215/21-I од 18.03.2021. године 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Мр Никола Полић 

___________________________ 

 

На основу члана 38. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

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

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

члана 40. тачка 15),  члана 52. став 1. и 

члана 124. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 9/19) и члана 20. и 146. став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19 и 24/20), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.03.2021. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору председника Скупштине 

општине Баточина 

 

I  Др Марија Митрашиновић, 

спец.опште мадицине из Баточине, 

изабрана је за председницу Скупштине 

општине Баточина са даном 18.03.2021. 

године, на време до истека мандата 

председника Скупштине општине 

Баточина изабраног дана 21.08.2020. 

године. 

 

II   Председница Скупштине 

општине, неће бити на сталном раду, а 

оствариваће право на накнаду за рад у 

складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа општине Баточина. 

 

III  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 38. 

став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

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

47/2018), члана 52. став 1. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 20. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19 и 24/20), којим је 

прописано да се председник Скупштине 

бира на предлог најмање 1/3 одборника, 

из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника.  

Председници Скупштине општине 

Баточина Невени Митић, изабране на 

конститутивној седници Скупштине 

општине Баточина дана 21.08.2020. 

године, престала је функција 

председнице Скупштине општине 

Баточина, због поднете писане оставке 

између две седнице скупштине, дана 18. 

марта 2021. године. 

 Одредбама члана 50. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

прописано је да у случају престанка 

функције председника Скупштине пре 

истека времена на које је изабран, 
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Скупштина ће на истој, а најкасније на 

наредној седници, започети поступак 

избора председника Скупштине, у складу 

са одредбама Пословника и дужност 

председника Скупштине, до избора 

новог, врши заменик председника 

Скупштине. 

 У складу са наведеним одредбама, 

Скупштина општине Баточина је на истој 

седници дана 18. марта 2021. године, 

пошто је утврђен престанак функције 

председнице скупштине Невени Митић, 

спровела поступак за избор новог 

председника Скупштине општине 

Баточина. 

 Одборници Скупштине општине 

Баточина, односно више од 1/3 

одборника, за председника Скупштине 

општине Баточина предлажили су Марију 

Митрашиновић из Баточине изабрану за 

одборника са Изборне листе Излечимо 

општину. 

У складу са чланом 21. став 4. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина, одборник Марија 

Митрашиновић прихватила је 

кандидатутуру за председницу 

Скупштине општине Баточина. Такође се  

изјаснила да неће, уколико буде изабрана 

за  председницу Скупштине општине 

Баточина, бити на сталном раду. 

Поступак тајног гласања за 

председника Скупштине општине 

Баточина спровела  је Комисија  за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Баточина. 

Након спроведеног поступка 

тајног гласања, за избор Марије 

Митрашиновић за председницу 

Скупштине општине Баточина гласало је 

18 одборника од укупно 29 одборника, 

што представља већину од укупног броја 

одборника. 

На основу утврђених резултата 

гласања, дана 18. марта 2021. године, на 

седници Скупштине општине Баточина 

Комисија  за спровођење и утврђивање 

резултата тајног гласања за избор 

председника Скупштине општине 

Баточина је утврдила и констатовала да је 

Марија Митрашиновић изабрана за 

председницу Скупштине општине 

Баточина. 

Имајући у виду напред наведено, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против 

овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 

(тридесет) дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-216/21-I од 18.03.2021. године 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Мр Никола Полић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 

 


