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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
30.01.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 3 

 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 2. и 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 2. и 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), а у вези са Одлуком о 

организацији Општинске управе 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 20/16 

и 22/16) и Одлуком 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 49. Пословника 

о раду Општинског већа општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/2016), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 

30.01.2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Годишњи 

план и програм рада управљања и 

одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре и путевима на 

територији општине Баточина за 

2017. годину 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Годишњи план и програм рада 

управљања и одржавања 

објеката комуналне 

инфраструктуре и путевима на 

територији општине Баточина 

за 2017. годину, који је донело 

Одељење за имовинско – 

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено – 

комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције 

Општинске управе општине 

Баточина број 352-2/17-03. 

.  

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-73/17-01 од 30.01.2017. 

године 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                    

   Здравко Младеновић 

На основу члана 46. став 1. тачке 2. 

и 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 

71. став 1. тачка 2. и 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 
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5/15), а у вези са Одлуком о 

организацији Општинске управе 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 20/16 

и 22/16) и Одлуком 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 49. Пословника 

о раду Општинског већа општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/2016), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 

30.01.2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  

о давању сагласности на Програм 

рада редовног одржавања зелених и 

јавних површина и уопште објеката 

комуналне инфраструктуре за 2017. 

годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Програм рада редовног 

одржавања зелених и јавних 

површина и уопште објеката 

комуналне инфраструктуре за 

2017. годину, који је донело 

Одељење за имовинско – 

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено – 

комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције 

Општинске управе општине 

Баточина број 352-3/17-03. 

 

II Овлашћује се начелник 

Општинске управе општине 

Баточина да са ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина закључи 

уговоре о поверавању 

обављања комуналних послова 

у складу са наведеним 

програмом..  

 

III Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-74/17-01 од 30.01.2017. 

године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                              

Здравко Младеновић 

На основу члана 6. став 1. 

тачка 9. и члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/2016), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 

30.01.2017. године, донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извештаја о раду 

Председника општине Баточина и 

Општинског већа општине 

Баточина за период од 15.07.2016. до 

31.12.2016. године 

 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду 

Председника општине 

Баточина и Општинског већа 

општине Баточина за период 

од 15.07.2016. до 31.12.2016. 

године, заведен под бројем 

020-71/17-01. 

 

II Извештај о раду Председника 

општине Баточина и 

Општинског већа општине 
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Баточина за период од 

15.07.2016. до 31.12.2016. 

године, саставни је део овог 

закључка.  

 

III Овај Закључак објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-76/17-01 од 30.01.2017. 

године 

                 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                  

Здравко Младеновић 
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