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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
04.01.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 1 

 

На основу члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15) Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 30.12.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлашћења за закључење 

Предуговора о инвестиционом 

улагању 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком 

оввлашћује се председник Oпштине 

Баточина да у име Општине Баточина 

закључи Предуговор о 

инвестиционом улагању са 

инвеститором ''Green tyre power’’ доо 

из Обровца.         

Члан 2. 

 

Саставни део одлуке је 

Предуговор о инвестиционом 

улагању, којим су уговорне стране 

сагласне да се на територији општине 

Баточина, односно у зони 

индустријске зоне ''Брзан'' изгради 

постројење за потребе инвеститора.  

 

                                                       

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1292/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                       

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                  

              Бранислав Павловић 

На основу члана 35 став 7. у 

вези са чланом 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14), 

Мишљења Комисије за планове 

општине Баточина број 020-1276/16-

03 од  27.12.2016. године,  и члана 36. 

став 1. тачка 5. Статута општине 

Баточина („Службени  гласник 

општине Баточина“ број 10/2008 и 

5/15), Скупштина општине Баточина 

на седници одржаној дана 30.12.016. 

године, донела је:  
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О Д Л У К У 

о изради II Измене и допуне Плана 

детаљне регулације Државног пута 

Ι реда М -1.11 КРАГУЈЕВАЦ-

КОРИДОР X (ДЕОНИЦА 

БАТОЧИНА стационажа км 5+000 

до 14+773) 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке 

приступа се изради II Измене и 

допуне Плана детаљне регулације 

Државног пута Ι реда М -1.11 

КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X 

(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа 

км 5+000 до 14+773).  

Члан 2. 

Оквирне границе обухвата планског 

документа са описом  

Оквирна граница обухвата 

Нове Измене и допуне Плана детаљне 

регулације Државног пута Ι реда М -

1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X 

(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа 

км 5+000 до 14+773) обухвата трасу 

Државног пута, зону петље „Градац“, 

зону црпне станице предвиђене на км 

7+825.00 са десне стране, приступни 

пут до црпне станице и даље до 

мелиорационог канала на км 

8+725.00, зону мотела у насељу 

Жировница који је у склопу бензинске 

станице на км 10+500.00 са леве 

стране, зону петље „Жировница“ са 

сервисном саобраћајницом за 

пролазак пољопривредне 

механизације испод Државног пута Ι 

реда М -1.11 и зона саобраћаја на км 

14+215.53 укључење и искључење за 

Милатовац кроз постојећи подвожњак 

све у обухвату катастарских општина 

Баточина село,  Градац , Жировница, 

Никшић, Милатовац, Бадњевац, 

општина Баточина. 

Према потреби у току израде 

плана могуће су корекције обухвата, 

тако да ће коначна граница Плана 

детаљне регулације бити дефинисана 

у фази Нацрта Плана детаљне 

регулације. 

Члан 3. 

Услови и смернице планских 

докумената вишег реда и развојних 

стратегија за израду Измена и допуна 

Плана детаљне регулације   

 

Правни основ за израду Измена 

и допуна Плана детаљне регулације 

Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-

КОРИДОР X (ДЕОНИЦА 

БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 

14+773) садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 

– испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 

одлука УС, 98/13 – УС 132/2014 и 

145/2014-УС). 

- Уредби о категоризацији државних 

путева (Службени гласник РС“, бр. 

105/2013; 119/2013 и 93/15). 

Садржај плана дефинисан је 

Законом о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 

– испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 

одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 

145/2014-УС) и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. 

гласник РС“ бр. 64/2015). 

 

Плански основ: 

Плански основ за израду II Изменe и 

допуна Плана детаљне регулације 
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Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-

КОРИДОР X (ДЕОНИЦА 

БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 

14+773) је: 

- Просторни план општине 

Баточина  („Сл. гласник општине 

Баточина“ бр. 05/10)  

- ГУП Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“ бр. 01/05) 

- Важећи План детаљне 

регулације Државног пута М 1.11 

КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X 

(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа 

км 5+000 до 14+773) (Службени 

гласник општине Баточина бр. 11/10) 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора заснива се на 

принципима:  

1. Заштите и одрживог коришћења 

подручја државног пута Ι реда М -1.11 

КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X 

(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа 

км 5+000 до 14+773)  

2. Одрживог просторног развоја 

саобраћајне инфраструктуре, уз 

постизање економске оправданости, 

социјалне прихватњивости и 

еколошке одрживости 

3. Рационалног коришћења 

постојећих ресурса и инфраструктуре 

4. Хоризонталне и вертикалне 

сарадње свих актера 

5. економско-тржишне оправданости 

и рентабилности 

Члан 5. 

Принципи планирања, коришћења, 

уређења и заштите простора 

 Основни принципи просторног 

развоја су: 

• примена савремених принципа 

у планирању, уређењу и 

заштити простора  

• заштита јавног интереса  

• заштита, уређење и одрживо 

коришћење културног наслеђа;  

• унапређење животне средине. 

Члан 6. 

Основни циљ израде  Измене и 

допуне плана односи се на изградњу 

и реконструкцију државног пута I б 

реда број 24 Баточина–Крагујевац-

Краљево ( према Уредби о 

категоризацији државних путева / 

Службени гласник РС“, бр. 105/2013 и 

119/2013, претходни назив М-1.11), а 

у оквиру  везног инфраструктурног 

коридора Баточина – Крагујевац , са 

изградњом обилазнице око Баточине. 

Циљ израде Измена и допуна 

плана је корекција регулације у 

обухвату конкретних локација, 

односно комплетирање пуног 

профила државног пута I б реда број 

24 Баточина–Крагујевац-Краљево, 

како би се утврдили услови за 

уређење простора на предметним 

локацијама, како у складу са 

фактичким режимом коришћења  тако 

и са главним пројектом. 

Графички део Плана детаљне 

регулације израђује се на овереном 

катастарско топографском плану.  

Конкретан циљ израде Измена и 

допуна Плана је стварање планског 

основа за прибављање грађевинске 

дозволе за изградњу државног пута I б 

реда број 24 деоница бр. 02402 

(Баточина-Крагујевац) између чвора 
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2401(Баточина) и чвора 2402 

(Крагујевац) као и основа за 

експропријацију у складу са главним 

пројектом. 

Измене и допуне плана произилазе 

из потребе стварања услова за 

реализацију појединих објеката на 

предметној деоници државног пута и 

то: 

1. Измене у зони петље „Градац“ које 

се односе на промену стационаже 

десне изливне и уливне рампе која је 

у првобитном планском документу и 

Идејном пројекту била на км 

7+475.00, а која је у Главном пројекту 

(по коме је и изведена рампа) 

померена на км 7+650.00. 

2. Потреба дефинисања положаја 

црпне станице која је била предвиђена 

у Идејном пројекту на км 7+825.00 са 

десне стране 

3. Дефинисање приступног пута до 

нове црпне станице, а одатле даље до 

мелиорационог канала км 8+725.00 

због приступа њивама које су остале 

„одсечене“ изградњом пута, а и због 

прилаза главном водоводном вентилу 

магистралног цевовода Ø700мм на км 

8+725.00 

4. Решавање прилаза мотелу (и 

прикључка из насеља Жировница) 

који се налази у склопу бензинске 

станице са леве стране у насељу 

Жировница на км 10+500.00 . 

5. У првој фази изградње пут ће бити 

третиран као „мото-пут“(без 

зауставних трака), потребно је 

предвидети изградњу „СОС“ ниша за 

принудно заустављање возила из 

саобраћајно - безбедносних разлога. 

6. Треба убацити положај нове стубне 

трафостанице за потребе јавне расвете 

петље „Градац“ као и за потребе 

напајања нове црпне станице 

„Градац“, као и трасу напојног 

кабловског вода од постојеће 

трафостанице „Лименка“ до нове 

стубне трафостанице. 

7. Потребно је дефинисати фазност 

изградње петље „Жировница“ и то 

проширење постојеће раскрснице у 

нивоу - у првој фази изградње као 

кружна раскрсница, уз дефинисање 

сервисне саобраћајнице за пролазак 

пољопривредне механизације испод 

државног пута кроз путни пролаз на 

км 11+612.55, а у другој фази 

изградња денивелисане петље 

„Жировница“. 

8. Потребно је извршити теренску 

проверу предложеног решења за 

заштиту од буке у техничкој 

документацији и на одговарајући 

начин плански третирати активне и 

пасивне мере заштите од буке, као и 

анализа непосредног окружења пута у 

погледу коришћења земљишта и 

изграђености (постојеће и планирано 

стање). 

9. На стационажи 14+215.53 налази се 

постојећи подвожњак, то је пут за 

Милатовац где је у Главном пројекту 

предвиђена веза од Милатовца према 

Крагујевцу која је изграђена и 

функционише. Предвиђена је веза из 

Крагујевца за Милатовац и на том 

месту може да се искључи, пролази се 

кроз подвожњак и иде за Милатовац. 

Сад то служи као полупетља. Постоји 

искључење из правца Крагујевца, ко 

хоће да се укључи да иде за 

Милатовац искључује се на петљи 

„Жировница“ и да иде старом трасом 

паралено са државним путем. 

Потребно је испитати могућност 

планирања две рампе – уливне и 

изливне. 
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Члан 7. 

Концепт намене простора 

обухвата две основне намене - 

земљиште за површине и објекте 

јавне намене и земљиште за остале 

намене. Структуру коришћења 

земљишта у оквиру површина и 

објеката јавне намене чине објекти и 

површине саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре.  

Важећим Планом детаљне 

регулације планирана је реализација 

ДРЖАВНОГ ПУТА I  РЕДА М1.11. 

КРАГУЈЕВАЦ – КОРИДОР Х 

(деоница Баточина стац.5+000 до 

14+773), којим би се постојећа 

саобраћајна инфраструктура која 

повезује разне области ужег и ширег 

окружења, реализовала у складу са 

планском документацијом, потребама 

корисника и актуелним и 

пројектованим трендовима развоја 

урбаног простора као и саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре. 

Концепт  Измена и допуна 

Плана детаљне регулације се заснива 

на препознавању конкретних 

проблема на деоници државног пута I 

б реда број 24 Баточина–Крагујевац-

Краљево ( према Уредби о 

категоризацији државних путева / 

Службени гласник РС“, бр. 105/2013 и 

119/2013, стари назив М-1.11). Након  

извршене детаљне анализе и 

валоризације постојећег стања, а у 

складу са конкретним потребама, 

одлуком је дефинисан неопходан 

обухват планског документа који 

Нацртом плана може бити коригован. 

Члан 8. 

План се ради у две фазе: 

Материјал за рани јавни увид и Нацрт 

плана. 

Материјал за рани јавни увид 

садржи елементе потребне за 

упознавање јавности са општим 

циљевима, сврхом израде плана, 

могућим решењима и ефектима 

планирања. 

Нацрт плана садржи 

текстуални део са правилима уређења 

и грађења, графички део и 

Документациону основу. 

Члан 9. 

Рок за израду Материјала за 

рани јавни увид  је 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Нацрта Плана 

детаљне регулације је 60 дана од 

достављања Извештаја о обављеном 

раном јавном увиду под условом да су 

Обрађивачу достављени Законом 

прописани услови и сагласности 

надлежних институција. 

Члан 10. 

Уступање израде Плана 

детаљне регулације врши се у складу 

са Законом о јавним набавкама 

("Сл.гласник РС", бр. 124/2012 i 

14/2015) као и на основу члана 36. 

Закона о планирању и изградњи 

изградњи (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-

испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 

98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14). 

Носилац израде Плана детаљне 

регулације је дужан да обезбеди 

прибављање мишљења, услова и 

сагласности надлежних органа и 

организација прописаних законом, 

као и да обезбеди сарадњу и 

усаглашавање ставова са свим 

релевантним субјектима планирања. 
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Члан 11. 

Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да 

утврђују услове за заштиту и уређење 

простора и изградњу  објеката у фази 

израде  или измене планских 

докумената, дужни су да по захтеву 

надлежног органа у року од 30 дана , 

доставе све тражене податке, без 

накнаде. 

Овлашћени органи из става 1. 

Овог члана уступиће, на захтев 

надлежног органа, постојеће копије 

топографског и катастарског плана, 

односно дигиталне записе, односно 

катастар подземних инсталација, 

односно ортофото снимке, носиоцу 

израде измена и допуна Плана 

детаљне регулације, у року од 30 

дана, без накнаде. 

Члан 12. 

Средства за израду Плана 

детаљне регулације обезбедиће се из 

буџета Републике Србије за 2017. год. 

из раздела Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 

Члан 13. 

Рани јавни увид и јавни увид 

 Плана детаљне регулације обезбеђује 

Општина Баточина, а обавиће их 

Комисија за планове општине 

Баточина у просторијама Општинске 

управе општине Баточина.  

Члан 14. 

Саставни део ове Одлуке је 

Мишљење Комисије за планове 

општине Баточина број 020-1276/16-

03 од  27.12.2016. године и Одлука о 

неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

Државног пута Ι реда М -1.11 

КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X 

(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа 

км 5+000 до 14+773) , број 020-

1184/16-03, које је у складу са чланом 

9. став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/2004, 

88/2010), донела Општинска управа 

општине Баточина и које се објављује 

се у „Службеном гласнику општине 

Баточина 

Члан 15. 

По доношењу плана по овој 

Одлуци ставља се ван снаге Измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-

КОРИДОР X (ДЕОНИЦА 

БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 

14+773) („Службени гласник општине 

Баточина „ бр. 20/16). 

Члан 16.  

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

          Број: 020-1293/16-01 од 

30.12.2016. године 

                                                                              

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                    

Бранислав Павловић 
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На основу члана 10. став 1, 2. и 

5,  Закона о јавној својини ("Сл. 

гласник 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 

члана 23. став 3. и члана 55. став 5. 

Закона о водама (''Сл. гласник РС'' 

број 30/10) члана 21. и 36. став 1. 

тачка 6. Статута Општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', бр. 

10/08 и 5/15) Скупштина oпштине 

Баточина, на седници одржаној дана 

30.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о укидању статуса добра у општој 

употреби у јавној својини општине 

Баточина 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком северном делу 

парцеле означена као кп. бр.3970 КО 

Брзан уписана у Листу 

непокретности. бр. 518 КО Брзан, 

укида се статус добра у општој 

употреби у јавној својини општине 

Баточина због трајног престанка 

потребе коришћења и одређује се  

1. нови статус - водно добро од 

општег интереса у јавној својини 

општине Баточина у потесу од 

кп.бр.3968 и кп.бр.3969 до кп.бр.3964 

све у КО Брзан, 

2. остало вештачки створено 

земљиште у јавној својини општине 

Баточина у потесу од кп.бр.3959/4 и 

кп.бр.3964 до кп.бр.3955/1 све у КО 

Брзан. 

Преостали део парцеле из става 1. не 

мења статус, односно културу и начин 

коришћења. 

 

Члан 2. 

 

Одељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске 

управе општине Баточина, се 

овлашћује да спроведе све потребне 

радње за дефинисање делова парцеле 

који мењају намену ради провођења 

промене у евиденцији Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар 

непокретности у Баточини у складу са 

чланом 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Баточина. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1294/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                              

                                                                                                         

             Бранислав Павловић 

 

На основу члана 59. став 5. и 7.  

Закона о јавним предузећима 

(''Службени/ - груга одлука  гласник 

РС'', број 15/16), члана 26. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16 и 22/16) и члана 

36. став 1. тачка 6. и 8. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина бр.  10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Програм 

пословања  

Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2017. 

годину 
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Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Програм пословања Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

2017. годину, који је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, на седници 

одржаној дана 30.11.2016. године, 

заведен под бројем 1686/11-2-2016. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1295/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                         

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                      

             Бранислав Павловић 

 
На основу члана 44. став 2, 

члана 45. став. 2, члана 46. став 2, 

члана 55. став 2, чл. 110. и 111. Закона 

о социјалној заштити („Сл. гласник 

РС“ бр. 24/2011), одредаба 

Правилника о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга 

социојалне заштите (''Сл. гласник РС'' 

број 42/13) и члана 23. тачка 17. и 36. 

став 1. такка 6. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина", бр. 10/08, 5/15) 
Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о првој допуни Одлуке о социјалној 

заштити општине Баточина 

 

Члан 1. 

У Одлуци о социјалној 

заштити општине Баточина (''Сл.  

гласник општине Баточина'' број 

12/12) у члану 5. став 1. додаје се нова 

тачка 3. која гласи ''лични пратилац 

детета.'' 

Члан 2.  

 У Одлуци посдле  члана 5. 

додаје се нов члан 5а који гласи 

 

''Члан 5а. 

 

''Лични пратилац детета 

доступан је детету са инвалидитетом 

односно са сметњама у развоју, коме 

је потребна подршка за задовољавање 

основних потреба у свакодневном 

животу у области кретања, одржавања 

личне хигијене, храњења, облачења и 

комуникације са другима, под 

условом да је  укључено у васпитно-

образовну установу, односно школу, 

до краја редовног школовања, 

укључујући завршетак средње школе.  

Ближе услове у погледу 

пружања услуге личног пратиоца 

детета са инвалидитетом, односно 

сметњама у развоју, одредиће се 

Правилником о пружању услуге 

личног пратиоца детета, који доноси 

Општинско веће општине Баточина.'' 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Баточина. 

. 

 



                                                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  I                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

9 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1296/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                     

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                 

          Бранислав Павловић 
 

На основу члана 15. став 1. 

тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и 

члана 42. став 6. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, 

број 111/09, 92/11, 93/12), члана 10. 

Уредбе о саставу и начину рада 

штабова за ванредне ситуације 

(„Службени гласник РС”, бр. 98/10) и 

члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о другој измени и допуни Решења о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина 

 

 

 

I У Решењу о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације на 

територији општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 

14/16 и 20/16),  у ставу I тачка 13. 

мења се и гласи: ''Душан Поповић, 

директор КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина ''. 

 

У ставу I после тачке 22. додаје се 

нова тачка 23. која гласи ''Ненад 

Милић, повереник за цивилну 

заштиту''.  

 

II У осталом делу Решење о 

образовању Општинског штаба 

за ванредне ситуације на 

територији општине Баточина, 

остаје непромењено. 

 

III Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику  општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1297/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                        

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                               

            Бранислав Павловић 

 
На основу члана 35. став 1. 

тачка 3a) Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, 

број 111/09, 92/11, 93/12), и члана 36. 

став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина, бр. 10/08, 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег извештаја о 

раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине 

Баточина за 2016. годину 

 

 

I УСВАЈА СЕ  Годишњи 

извештај о раду Општинског 

штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина за 2016. 

годину усвојен на седници 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације, одржаној дана 

22.12.2016. године, заведен под 

бројем 217-32/16-01. 
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II Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику  општине 

Баточина. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1298/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                          

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                 

            Бранислав Павловић 

 
На основу члана 35. став 1. 

тачка 3a) Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, 

број 111/09, 92/11, 93/12), и члана 36. 

став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина, бр. 10/08, 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег плана рада 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 

2017. годину 

 

III УСВАЈА СЕ  Годишњи план 

рада Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине 

Баточина за 2017. годину 

усвојен на седници 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације, одржаној дана 

22.12.2016. године, заведен под 

бројем 217-33/16-01. 

 

IV Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику  општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1299/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                              

            Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - 

др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и 

чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

 

I   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 

дужности председника и чланова 

Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Баточина, Рача и 

Лапово ''Шумадија'' Баточина, због 

истека мандата, и то: 

 

A) из реда представника оснивача: 

 

1. Чедомир Илић из Баточине, 

председник, 

2. Верица Стевановић из 

Баточине, члан, 

3. Дарко Стојадиновић из 

Лапова, члан. 
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     Б) из реда запослених 

 

1. Снежана Митровић из 

Баточине, члан, 

2. Дејан Обрадовић из Раче, 

члан. 

 

            II  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 члана 123. 

Закона о социјалној заштити (''Сл. 

гласник РС'', бр. 24/2011), члану 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

83/2014-др.закон), и члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач. 

  Решењем Скупштине општине 

Баточина број 112-129/12-01 од 

23.11.2012. године именовани су 

председник и чланови Управног 

одбора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина, на мандатни 

период од четири године. 

 Како је мандат председника и 

чланова Управног одбора истекао 

донето је решење као у диспозииивгу.  

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1300/16-01 од 30.12.2016. 

год. 

                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

     

     Бранислав Павловић 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - 

др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и 

чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

 

 I   ИМЕНУЈУ СЕ чланови 

Управног одбора Центра за социјални 

рад за општине Баточина, Рача и 

Лапово ''Шумадија'' Баточина, на 

мандатни период од четири године, и 

то: 

 

A) из реда представника 

оснивача: 

 

4. Марија Стијовић из 

Крагујевца, за председника, 

5. Весна Стојиловић из 

Мирашевца, за члана, 

6. Данијел Јончић из Лапова, 

за члана. 

 

Б) по предлогу запослених: 

 

1. Радојка Раденковић из 

Јагодине, за члана, 

2. Ана Стевановић из 

Крагујевца, за члана. 
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            II  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 

члана 123. став 2. и 4. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), који прописује  да 

Управни одбор центра за социјални 

рад има пет чланова и чине га два 

представника по предлогу запослених 

и три представника оснивача које 

именује оснивач, на четири године, 

као и члану 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), и члану 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач.  

Сходно предлозима 

овлашћених предлагача за 

представнике у управном одбору на 

основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву.  

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1301/16-01 од 30.12.2016. 

год.                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                           

Бранислав Павловић 

 
На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - 

др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника и 

чланова Надзорног одбора Центра 

за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

 

 I   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 

дужности председникa и члановa 

Надзорног одбора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

због истека мандата, и то: 

 

A) из реда представника 

оснивача: 

 

1. Ивана Ђуричковић из 

Баточине, председник, 

2. Слађана Марковић из 

Лапова, члан,  

 

Б) по предлогу запослених: 

 

1. Ана Игњатовић из 

Баточине , члан 

 

            II  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 члана 123. 

Закона о социјалној заштити (''Сл. 

гласник РС'', бр. 24/2011), члану 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

83/2014-др.закон), и члану 36. став 1. 
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тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Надзорног 

одбора именује и разрешава оснивач. 

   Решењем Скупштине 

општине Баточина број 112-131/12-01 

од 23.11.2012. године именовани су 

председник и чланови Надзорног 

одбора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина, на мандатни 

период од четири године. 

 Како је мандат именованима 

истекао донето је решење као у 

диспозииивгу.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1302/16-01 од 30.12.2016. 

год 

                                                                              

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                    

             Бранислав Павловић 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - 

др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и 

чланова Надзорног одбора Центра 

за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

 I   ИМЕНУЈУ СЕ чланови 

Надзорног одбора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

на мандатни период од четири године, 

и то: 

 

A) из реда представника 

оснивача: 

 

3. Гордан Станојловић из 

Лапова, за председника, 

4. Марија Радојковић из Раче, 

за члана,  

 

Б) по предлогу запослених: 

 

 1. Оливера Ђорђевић из 

Баточине, за члана 

 

            II  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 

члана 123. став 3.и 4. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), који прописује  да 

надзорни одбор центра за социјални 

рад  има три члана и чине га два 

представника оснивача и један 

представник по предлогу запослених 

које именује оснивач, на четири 

године, као члану 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), и члану 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Надзорног 

одбора именује и разрешава оснивач.  

Сходно предлозима 

овлашћених предлагача за 
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представнике у надзорном одбору на 

основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву.  

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1303/16-01 од 30.12.2016. 

год.                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                  

             Бранислав Павловић 

 

На основу члана 36. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 52. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општина Баточина'' бр. 

10/08, 5/15), члана 47. - 50, 51. став 2. 

члана 59. тачка 6. и члана 65. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I  У Решењу о образовању 

Савета за друштвене делатности 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 12/16),  у ставу 1. 

тачка 3. врши се измена тако што: 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Анђелија Кочановић из Баточине. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Срђан 

Николић из Баточине. 

 

II  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 члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

Решењем број 020-591/16-01 од 

29.07.2016. године образовала је као 

стално радно тело Савет за друштвене 

делатности Скупштине општине 

Баточина. 

Члан савета Анђелија 

Кочановић из Баточине изабрана је за 

члана Општинског већа општине 

Баточина Решењем Скупштине 

општине Баточина број 020-1232/16-

01 од 16.12.2016. године (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

26/16). 

Одредбе члна 51. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 
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16/13) одређују да члан радног тела не 

може бити члан Општинског већа. 

            На основу напред наведеног, 

већином гласова одборника 

Скупштине општине Баточина донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИ1НЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1304/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                                            

             Бранислав Павловић 

 

На основу члана 36. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 52. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општина Баточина'' бр. 

10/08, 5/15), члана 47 - 50., члана 68. 

став 1. тачка 3. и члана 71. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ДРУГИМ 

ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I  У Решењу о образовању 

Комисије за сарадњу са другим 

општинама и градовима Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

12/16), у ставу 1. тачка 5. врши се 

измена тако што: 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Александра Вукојевић из Баточине. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Радосав 

Милојевић из Баточине. 

 

II 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 члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују  стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

 Скупштина општине Баточина 

Решењем број 020-585/16-01 од 

29.07.2016. године образовала је као 

стално радно тело Комисију за 

сарадњу са другим општинама и 

градовима Скупштине општине 

Баточина. 

Разлог за промену члана 

комисије јесте обезбеђивање 

квалитетнијег рада Комисије за 

сарадњу са другим општинама и 

градовима Скупштине општине 

Баточина с обзиром на стручну 
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квалификацију чланова и то избором 

новог члана Радосава Милојевића, 

наставник из Баточине, и избором 

разрешеног члана Александре 

Вукојевић, мастер инж.саобраћаја из 

Баточина у Савету за урбанизам, 

саобраћај, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне 

средине Скупштине општине 

Баточина. 

На основу напред наведеног, 

већином гласова одборника 

Скупштине општине Баточина донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИ1НЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1305/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                        

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           

            Бранислав Павловић 

 

На основу члана 36. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 52. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општина Баточина'' бр. 

10/08, 5/15), члана 47 - 50, 51. став 2. и 

члана 59. тачка 3. и члана 62. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 30.12.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

I  У Решењу о образовању 

Савета за урбанизам, саобраћај, 

комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

12/16),  у ставу 1. тачка 5. врши се 

измена тако што: 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 

Саша Петровић из Баточине. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Александра 

Вукојевић из Баточине. 

 

II  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 члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.   

             Скупштина општине Баточина 

Решењем број 020-588/16-01 од 
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29.07.2016. године, образовала је као 

стално радно тело Савет за урбанизам, 

саобраћај, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне 

средине Скупштине општине 

Баточина. 

 Члан савета Саша Петровић из 

Баточине изабран је за члана 

Општинског већа општине Баточина 

Решењем Скупштине општине 

Баточина број 020-1232/16-01 од 

16.12.2016. године (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

26/16). 

Одредбе члна 51. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) одређују да члан радног тела не 

може бити члан Општинског већа. 

            На основу напред наведеног, 

већином гласова одборника 

Скупштине општине Баточина донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИ1НЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1306/16-01 од 30.12.2016. 

године 

                                                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                                   

          Бранислав Павловић 
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