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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
03.04.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 8 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) 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 27.03.2017. године, 

донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности за закључење 

Уговора о набавци горива за 

моторна возила 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да 

Општинска управа општине 

Баточина са Трговинско-

услужним друштвом доо 

''Михајловић'', Параћин, export-

import, Доња Мутница бб, 

Параћин, закључи предложени 

нацрт Уговора о набавци 

горива за моторна возила 

заведен под бројем 031-160/17-

01 од 24.03.2017. године.   

    .  

I  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе и члану 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016) којим је одређено у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и 

друга потребна акта. 

 Општинска управа 

општине Баточина је Општинском 

већу општине Баточина поднела 

захтев за давање сагласности за 

закључење Уговора о набавци горива 

за моторна возила, заведен под бројем 

031-160/17-01 од 24.03.2017. године, 

пошто је као наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама и Планом 
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јавних набавки, спровела поступак 

јавне набавке мале вредности добра – 

Набавка горива за службена моторна 

возила –  интерни број ЈНМВ 3/17 

наведеног у плану јавних набавки под 

бројем 1.1.4, и донела Одлуку о 

додели уговора број 031-140/17-01 од 

22.03.2017. године. 

 Разлог за доношење 

решења јесте давање сагласности 

Општинској управи за закључење 

предложеног нацрта Уговора о 

набавци горива за моторна возила, 

заведен под бројем 031-160/17-01 од 

24.03.2017. године. 

 На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-294/17-01 од 27.03.2017. 

године 

                                                                                                                                     

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

            Здравко Младеновић 

На основу члана 5а. Одлуке о 

социјалној заштити општине 

Баточина (''Сл.  гласник општине 

Баточина'' број 12/12 и 1/17) и члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина  (''Сл.  

гласник општине Баточина'' број 

10/16), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

27.03.2017. године, донело је 

ПРАВИЛНИК  

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА УСЛУГУ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЛИЧНИ ПРАТИОЦ 

ДЕТЕТА  

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређује се 

поступак остваривања услуге лични 

пратиоц детета коме је због сметњи у 

развоју или због инвалидитета 

потребна додатна социјална подршка. 

Све именице које се користе у 

овом правилнику у мушком роду 

користиће се истовремено и у 

женском роду. 

 

Члан 2. 

 

Услуга социјалне подршке 

пружаће се ангажовањем личног 

пратиоца детета, пратиоца за личну 

помоћ детету (у даљем тексту лични 

пратилац). 

 

Члан 3. 

 

Лични пратилац се ангажује 

ради лакшег функционисања и 

комуникације детета са другима 

током остваривања васпитно - 

образовног рада у предшколској 

установи или образовно - васпитног 

рада у школи, током целодневне 

наставе или продуженог боравка, 

ваннаставних активности. извођења 

наставе у природи, излета, екскурзија, 

одмора и слично. 

 

Члан 4. 

 

Врсту додатне социјалне 

подршке и учесталост послова на 

пружању подршке процењује 

Интерресорна општинска комисија за 

процену потреба за пружањем 

додатне образовне здравствене или 

социјалне подршке детету и ученику 

(у даљем тексту Интерресорна 
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комисија) у складу са Правилником о 

додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику 

(„Службени гласник Републике 

Србије, број 63/10). 

 

Члан 5. 

 

Родитељ, односно Установа 

могу поднети захтев за постављање 

личног пратиоца детету , који би се 

финансирао из средстава буџета 

општине, најкасније до почетка 

школске године за текућу школску 

годину. 

Захтев се подноси Центру за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ,,Шумадија“ Баточина. 

Центар за социјални рад 

,,Шумадија“ Баточина на основу 

Мишљења Интерресорне комисије, 

доноси Решење о остваривању права 

на услугу личног пратиоца као и обим 

и учесталост његових послова и врши 

контролу истих. 

 

Члан 6. 

 

Пружање услуге личног 

пратиоца детета обављаће физичко 

или правно лице (пружилац услуге) са 

којим Центар за социјални рад 

,,Шумадија“ Баточина закључи 

уговор. 

Непосредну услугу личног 

пратиоца пружа сарадник - лични 

пратилац детета. Стручни радник и 

сарадник - лични пратилац имају 

завршену обуку по акредитованом 

програму за пружање услуге личног 

пратиоца, а ако немају завршену 

обуку, дужни су да обуку заврше у 

року од 120 дана од дана ангажовања. 

Сарадник - лични пратилац не 

може бити члан породичног 

домаћинства у коме живи корисник, 

сродник у правој линији као ни брат и 

сестра, односно брат и сестра по оцу 

или мајци корисника. 

 

Члан 7. 

 

Законски заступник корисника 

услуге може захтевати промену 

пружиоца услуге уколико исти не 

испуњава своје дужности и обавезе, 

стручно и савесно. 

 

 

Члан 8. 

 

Један лични пратилац 

ангажован је у раду са једним 

корисником услуге. 

Потребно је да лични пратилац 

поред општих услова прописаних 

Законом о раду испуњава и један од 

следећих услова: 

- да је завршио вишу или 

високу школу просветне или 

социјалне струке или 

- да има средњу стручну 

спрему (четврти степен). 

 

Члан 9. 

 

За ангажовање личног 

пратиоца, у буџету општине 

Баточина, обезбеђују се средства за 

накнаду за рад која одговара висини 

уговорене накнаде између Центра за 

социјални рад „Шумадија“ Баточина и 

пружиоца услуге, али не може бити 

већа од висине нето основице за 

обрачун плата у јавним службама и 

државним органима из делатности 

здравствене и социјалне заштите. 

 

Члан 10. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од објављивања у 
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„Службеном гласнику Општине 

Баточина". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-295/17-01 од 27.03.2017. 

године 

                                                                                                         

                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                                                  

Здравко Младеновић 

 

На основу члана 38. став 1. и члана 

42. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/16), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 27.03.2017. године 

донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Савета за здравље 

општине Баточина 

 

I Образује се Савет за 

здравље општине 

Баточина (у даљем 

тексу Савет)  

као радно тело Општинског већа 

општине Баточина, на период од 

четири године, у следећем саставу: 

1. Др Ана Аничић, представник 

Дома здравља Баточина,  

2. Др Јасмина Петровић, 

представник Дома здравља 

Баточина,  

3. Браца Илић, представник Дома 

здравља,  

4. Косовка Милутиновић, 

представник удружења 

грађана,  

5. Слађана Миладиновић, 

представник локалне 

самоуправе и 

6. Перица Максимовић, 

представник Републичког 

фонда за здравствено 

оснгурање за шумадијски 

округ Крагујевац. 

 

             II Задаци Савета су да: 

 

1. прати и координира рад 

установа примарне здравствене 

заштите, чији је оснивач 

локална самоуправа; 

2. спроводи мере у области 

заштите права пацијената и то: 

- разматра приговоре о повреди 

појединачних права пацијената 

на основу достављених и 

прикупљених доказа и 

утврђених чнњеница; 

- о утврђеним чињеницама 

обавештава подносиоца 

приговора и директора 

здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на 

коју се приговор односи и даје 

одговарајуће препоруке; 

- разматра извештаје саветника 

пацијената, прати остваривање 

права пацијената и предлаже 

мере за заштиту и промоцију 

права пацијената, 

- подноси годишњи извештај о 

раду и предузетим мерама за 

заштиту права пацијената 

Општинском већу општине 

Баточина и министарству 

надлежном за послове здравља, 

а ради инфомисања и 

остваривања потребне сарадње 

извештај доставља и 

Заштитнику грађана, 

3. подстиче сарадњу свих 

здравствених установа са 
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територије општине Баточина 

и међусекторску сарадњу, 

4. прати здравствено стање 

становништва и донеси 

Стратегију јавног здравља 

општине Баточина; 

5. унапређује односе са 

републичким и регионалним 

институцијама из области 

здравства, установама и 

организацијама; 

6. предузима и друге активности 

у циљу унапређења система 

здравствене заштите и здравља 

становништва у складу са 

законом. 

 

        III Активности Савета за здравље 

треба да допринесу: 

- обезбеђивању и спровођењу 

здравствене заштите од интереса 

за грађане на територији 

општине Баточина; 

- очувању и унапређењу здравља 

свих категорија становништва; 

- повезивању свих чинилаца и 

ресурса у локалној заједници; 

- остваривању сарадње са свим 

релевантним институцијама и 

установама на регионалном, 

републичком и међународном 

нивоу, у циљу стратешког 

повезивања система и давања 

доприноса постизању 

националних циљева у области 

здравствене заштите; 

- остваривању других циљева у 

области здравства уз 

подржавање трајних 

иницијатива за бригу о здрављу 

грађана. 

 

IV Ради обављања послова и 

задатака из своје надлежности Савет 

ће донети Пословник о свом раду 

којим ће регулисати поступак и начин 

доношења аката и предлога мера, 

сазивање и одржавање седница, начин 

рада и одлучивања, и друга питања од 

значаја за обављање својих 

активности. 

 

V Савет за здравље на првој 

седници из састава својих чланова 

бира председника и заменика 

председника. 

 Прву односно конститутивну 

седницу Савета сазива Председник 

општине. 

.  

VI Стручне и 

административно-техничке послове за 

потребе Савета обавља Општинска 

управа општине Баточина. 

 

VII Ради реализације задатака 

Савета средства се обезбеђују у 

буџету општине.Баточина. 

 

VIII. Овим Решењем престаје 

да важи Одлука о образовању Савета 

за здравље општие Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 

15/13).  

 

IX Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина". 

  

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење 

Решења о образовању Савета за 

здравље општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 38. став 1. Закона о 

правима пацијената („Службени 

гласник РС" број 45/13) којима је 

прописано да заштиту права 

пацијената обезбеђује јединица 

локалне самоуправе образовањем 

Савета за здравље, и у одредбама 
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члана  42. истог закона које одређују 

да се Савет за здравље, образује у 

јединици локалне самоуправе, у 

складу са законом којим се уређују 

јединице локалне самоуправе, које 

дефинишу задатке савета из области 

заштите права пацијената као и састав 

савета, односно да поред 

представника локалне самоуправе, 

чине га и представници удружења 

грађана из реда пацијената, 

здравствених установа са територије 

јединице локалне самоуправе, као и 

надлежне филијале Републичког 

фонда за здравствено осигурање. 

Разлог за доношење решења је 

због истека мандата Савета за 

здравље општине Баточина 

образованог Одлуком о образовању 

Савета за здравље општие Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ 

број 15/13).  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-296/17-01 од 27.03.2017. 

године 

                                                                                                              

                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                             

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                                                                 

Здравко Младеновић 

 
На основу члана 17, 18. и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

глсник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. 

закон и 9/2016 – одлука УС) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), Општинско 

веће општине Баточина, на предлог Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

27.03.2017. године, донео је 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине 

Баточина за 2017. годину 

 

         1. Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Баточина за 2017. годину (у даљем 

тексту: Програм) утврђује се начин 

коришћења средстава од наплаћених казни за 

саобраћајне прекршаје на територији 

општине Баточина, за активности које се 

током 2017. године планирају у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима. 

 2. Средства за реализацију овог 

Програма, предвиђена су Одлуком о буџету 

општине Баточина за 2017. годину (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 26/16), 

економска класификација 743324 – новчане 

казне у укупном износу од 6.000.000,00 

динара. 

 Коришћење наведених средстава биће 

засновано на принципу финансирања 

програмских задатака из реалних извора, по 

динамици које обезбеђује реализацију 

расхода по утврђеним приоритетима, до 

нивоа реализованих прихода. 

 Уколико се приходи не остваре у 

планираном износу, планиране активности 

реализују се према степену приоритета које 

одреди Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина (у даљем 

тексту: Савет). 

 3. Средства за реализацију овог 

Програма, у 2017. години, сходно одредбама 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(''Сл. гласник РС'',. бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 

96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС),) 

користиће се према следећем: 
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Ред. 

број 
Намена 

% од 

уплаћених 

средстава 

Износ 

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 50 3.000.000,00 

1.1 

 

Поправљање путева и улица на територији општине 

Баточина 
40 2.400.000.00 

1.2 
Обележавање хоризонталне сигнализације на локалним 

путевима 
5 300.000,00 

1.3 

Поправљање вертикалне и хоризонталне сигнализације 

у зони школа у складу са Правилником о саобраћајној 

сигнализацији 

5   300.000,00 

2. 

Реализација саобраћајно – техничких мера 

намењених повећању безбедности учесника у 

саобраћају 

42   2.520.000,00 

2.1 

Израда пројекта, увођење и инсталирање видео надзора 

на саобраћајницама у насељеном месту општине 

Баточина 

25 1.500.000,00 

2.2 
Материјално – техничко опремање саобраћајне 

полиције Полицијске станице у Баточини 
2 120.000,00 

2.3 
Израда главног саобраћајног пројекта вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације 
15 900.000,00 

3. 
Превентивно-промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја 
7 420.000,00 

3.1 
Организовање израде и поделе промотивног материјала 

за спровођење акције безбедности саобраћаја 
7 420.000,00 

4. 
Накнада за рад чланова Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Баточина 
1 60.000,00 

 УКУПНО:  6.000.000,00 

 

         4. Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Баточина достављаће 

Општинском већу Годишњи извештај о реализацији Програма коришћења средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.  
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5. Стручне и административно техничке 

послове у вези са реализацијом Програма 

обављаће Општинска управа општине 

Баточина.  

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у 

складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

        6. Овај Програм објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-297/17-01  од 27.03.2017. године 

                                                                                                                               

                  ПРЕДСЕДНИК 

       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                  Здравко Младеновић 

 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај Дома 

здравља 

Баточина за 2016. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Дома здравља Баточина за 

2016. годину, број 09-113-2/17-02 од 

13.03.2017. године, наш заводни број 

020-235/17-01 од 14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Дому 

здравља Баточина, оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-324/17-01 од  31.03.2017. 

год.                                                                                  

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                  

Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово  

''Шумадија'' Баточинa за 2016. 

годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточинa за 2016. годину, 

број 551-00-75/3-17 од 14.03.2017. 
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године, наш заводни број 020-237/17-

01 од 14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Центру 

за социјални рад ''Шумадија'' 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-325/17-01 од 31.03.2017. 

год. 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   

            Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Предшколске установе 

''Полетарац'' Баточина за 2016. 

годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Предшколске установе 

''Полетарац'' Баточина, број 946 од 

12.07.2016. године, број 1626 од 

13.12.2016. године и 331 од 

13.03.2017. године, наш заводни број 

020-233/17-01 од 14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: 

Предшколској установи ''Полетарац'' 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-326/17-01 од 31.03.2017. 

год.                                                                                  

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                    

            Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Основне школе ''Свети Сава'' 

Баточина за 2016. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Основне школе ''Свети Сава'' 

Баточина а за 2016. годину, број 03-

178 од 14.03.2017. године, наш 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  VIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 10 

заводни број 020-236/17-01 од 

14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: 

Основној школи ''Свети Сава'' 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-327/17-01 од  31.03.2017. 

год.                                                                                  

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                   

           Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Средње школе ,,Никола Тесла“ 

Баточина за 2016. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Средње школе ,,Никола 

Тесла“ Баточина за 2016. годину, број 

137 од 13.03.2017. године, наш 

заводни број 020-230/17-01 од 

13.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Средњoj 

школi ,,Никола Тесла“ Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-328/17-01 од  31.03.2017. 

год. 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                   

          Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина за 2016. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточинa за 2016. годину, 

број 17/2017 од 10.03.2017. године, 
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наш заводни број 020-239/17-01 од 

14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: 

Народној библиотеци ''Вук Караџић'' 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-329/17-01 од  31.03.2017. 

год. 

                                                                                       

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                

Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Културно-туристичког центра 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина за 

2016. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Културно-туристичког 

центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина 

за 2016. годину, од 13.03.2017. године, 

наш заводни број 020-238/17-01 од 

14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: КТЦ 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-330/17-01 од  31.03.2017. 

год. 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                  

Бранислав Павловић 

 
На основу члана 20. став 1. 

тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 31.03.2017. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2016. 

годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, број 321-1/03-

2017 од 13.03.2017. године, наш 
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заводни број 020-234/17-01 од 

14.03.2017. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу 

даном доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-331/17-01 од  31.03.2017. 

год.                                                                             

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                    

           Бранислав Павловић 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 

члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 

129/07 и 83/2014 - др. закон и 

101/2016), члана 36. став 1. тачка 6. и 

члана 81.став 1. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина '' бр. 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 31.03.2017. 

године, донела је 

 

   О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Одлуком  о организацији 

Општинске управе општине Баточина 

се уређује надлежност, организација, 

начин рада и друга питања од значаја 

за рад Општинске управе општине 

Баточина ( у даљем тексту: 

Општинска управа ), у складу са 

законом.  

 

Члан 2. 

 Општинска управа обавља 

послове из своје надлежности,  у 

складу са Уставом, Законом, 

Статутом и другим актима органа 

општине. 

 

Члан 3. 

             Општинска управа поступа 

према правилима струке, 

непристрасно и политички неутрално 

и дужна је да сваком омогући једнаку 

правну заштиту у остваривању права, 

обавеза и правних интереса. 

             Општинска управа је дужна да 

грађанима омогући брзо и делотворно 

остваривање њихових права и 

правних интереса. 

             Општинска управа дужна је да 

грађанима даје потребне податке и 

обавештења и пружа правну помоћ. 

              Општинска управа дужна је 

да сарађује са грађанима и да поштује 

личност и достојанство грађана. 

  

Члан 4. 

              Запослени у Општинској 

управи обавезни су да своје послове 

обављају законито, савесно и 

ефикасно. 

 

Члан 5. 

               У Општинској управи 

забрањено је оснивање политичких 

странака и других политичких 

организација или њихових 

организационих делова. 

               Запослени и постављена лица 

у Општинској управи у обављању 

својих послова морају бити 

непристрасни и не могу се 
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руководити својим политичким 

убеђењима и политичким ставовима. 

 

Члан 6. 

               Општинска управа има 

четири печата округлог облика са 

кружно исписаним ћириличним 

текстом на српском језику: Република 

Србија, Општина Баточина-

Општинска управа, Баточина у дну 

печата  и грб  Републике Србије у 

средини печата, испод кога су на 

сваком печату исписани различити 

римски бројеви и то: I,II,III  и IV. 

 

II НАДЛЕЖНОСТ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 7. 

               Општинска управа образује 

се као једнинствени орган за вршење 

управних послова у оквиру права и 

дужности општине и одређених 

стручних послова за потребе 

Скупштине општине, Председника 

општине и Општинског већа. 

 

Члан 8. 

Општинска управа: 

 

1. Припрема нацрте прописа и 

других аката које доноси 

Скупштина општине, 

председник општине и 

Општинско веће, 

2. Извршава Одлуке и друге акте 

Скупштине општине, 

Председника општине и 

Општинског већа, 

3. Решава  у управном поступку  

у првом степену о правима и 

дужностима грађана, 

предузећа, установа и других 

организација, из изворног 

делокруга општине, 

4. Обавља послове управног 

надзора над извршавањем 

прописа и других општих аката 

Скупштине општине, 

5. Извршава законе и друге 

прописе чије је извршавање 

поверено општини, 

6. Обавља стручне и друге 

послове које утврди 

Скупштина општине, 

Председник општине и 

Општинско веће. 

             Општинска управа 

поред послова из става 1. овог 

члана врши и послове државне 

управе који су поверени 

општини. 

 

Члан 9. 

                      Општинска управа у 

обављању послова управног надзора 

може: 

         

1. наложити решењем извршење 

мера и радњи у одређеном 

року, 

2. изрећи мандатну казну  

3. поднети пријаву надлежном 

органу за учињена кривичана 

дела или привредни преступ и 

поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка, 

4. издати привремено наређење 

или забрану, 

5. обавестити други орган ако 

постоје разлози за  

предузимање мера за које је тај 

орган надлежан, 

6. предлаже и друге мере за које је 

овлашћена законом, прописом 

или општим актом. 

 

Члан 10. 

            У поступку пред Општинском 

управом, у коме се решава о правима , 

обавезама и интересима грађана и 
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правних лица, примењују се прописи 

о управном поступку. 

 

Члан 11. 

              Послове Општинске управе 

који се односе на остваривање права, 

обавеза и интереса грађана и правних 

лица могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен 

стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно 

искуство, ускладу са законом и 

другим прописима. 

 

 

III НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

Члан 12. 

              Општинском управом, као 

јединственим органом, руководи 

начелник Општинске              управе. 
Начелник Општинске управе 

може имати заменика који га 
замењује у случају његове 
одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 

               За начелника и заменика 

начелника Општинске управе може 

бити постављено лице које има 

завршен правни факултет, положен 

испит за рад у органима државне 

управе и најмање пет година радног 

искуства у струци. 

  

Члан 13. 

                  Начелника и заменика 

начелника Општинске управе 

поставља Општинско веће, на основу 

јавног огласа, на пет година. 

 

Члан 14. 

                 Начелник и заменик 

Општинске управе за свој рад и рад 

управе одговарају Скупштини 

општине и Општинском већу, у 

складу са Статутом општине и актом 

о организацији Општинске управе. 

 

                                    IV   

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 15. 

 Општинска управа образује се 

као јединствени орган, који  има 

основне унутрашње  и уже 

организационе јединице за вршење 

сродних управних, стручних и других 

послова. 

 Основне унутрашње 

организационе јединице Општинске 

управе су одељења, а уже 

организационе јединице су одсеци. 

Кабинет председника општине 

се образује као посебна 

организациона јединица. 

 

Члан 16. 

 У Општинској управи општине 

Баточина образују се одељења, одсеци 

и Кабинет председника општине. 

  Основне организационе 

јединице су: 

 1.Одељење за општу 

управу, људске ресурсе и 

послове органа општине 

Баточина; 

 2  Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије; 

 3. Одељење за 

имовинско правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено- 

комуналне,инспекцијске 

послове и инвестиције.     

 -У Одељењу за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије, образују 

се следећи одсеци као 
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унутрашње организационе 

јединице и то: 

а. Одсек за локалну 

пореску администрацију и 

јавне службе, 

 б.Одсек за локални 

економски развој. 

  -У Одељењу за 

имовинско правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено- комуналне, 

инспекцијске послове и 

инвестиције образују се 

следећи одсеци: 

 а. Одсек за спровођење 

обједињене процедуре, 

грађевинарство и урбанизам  

 б.Одсек за инвестиције 

и инфраструктуру. 

Кабинет председника општине 

је посебна организациона јединица. 

 

Члан 17. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ, ЉУДСКЕ 

РЕСУРСЕ И ПОСЛОВЕ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА, обавља следеће 

послове: 

- спровођење прописа о 

Општој управи, 

- вођење послова управљања 

људским ресурсима, 

- израда  ивођење кадровског 

плана, 

- вођење персоналних досијеа, 

- решавање у управним 

стварима ако овом одлуком и 

другим прописима није 

одређена стварна 

надлежност другог органа 

општине, 

- вођења матичних књига, 

личних  имена, 

држављанства и других  

грађанских  стања, 

- канцеларијско и архивско 

пословање, овера потписа, 

рукописа и преписа, 

умножавање материјала и 

други административно-

технички послови, 

- вођења бирачких спискова, 

- издавање уверења о 

чињеницама о којима 

Општинска управа и други 

органи не воде службену 

евиденицју, 

- административно-техничке 

послове за потребе месних 

зајендица, 

- информатичке послове,  

- послове одржавања 

електронске опреме, 

канцеларијског инвентара и 

одржавања електронских 

база и мрежа, 

- врши послове евиденције 

присутности запослених, 

- решава ученичка и студенска 

питања, 

- послови протокола и пријема 

странака, 

- радни односи радника у 

Општинској управи. 

- текуће и инвестиционо 

одржавање и обезбеђивање 

зграде, 

- послови месних канцеларија, 

- одржавање хигијене у 

просторијама у којима је 

смештена Општинска управа 

и органи општине Баточина, 

- коришћење возног парка и 

његово одржавање, 

- стручне и административно-

техничке послове 

Скупштине општине, 

Председника општине и 

Општинског већа, а нарочито 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  VIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 16 

послове у вези са припремом  

и одржавањем седница 

Скупштине општине, 

Председника општине, 

Општинског већа и радних 

тела Скупштине 

-  обраду материјала са 

седница, вођење записника о 

одржаним седницама, и 

друге послове из ове 

области, стручне и 

административне послове по 

поднетим захтевима за оцену 

уставности и законитости 

аката које доносе Скупштина 

општине, Председник 

општине и Општинско веће, 

-  пружа стручну и 

административно техничку 

помоћ одборницима и 

одборничким групама у 

Скупштини општине као и 

друге стручне послове у 

складу са законом, 

- обезбеђивање других услова 

за рад Општинске управе, 

- све друге послове поверене 

од Републике и Општине. 

 

Члан 18. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВОРНЕ 

ПРИХОДЕ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ И ФИНАНСИЈЕ, обавља 

следеће послове: 

- припрема и уређује нацрт 

буџета, ребаланса буџета и 

завршног рачуна општине 

Баточина, финансијских 

планова буџетских фондова 

општине и органа локалне 

управе и стара се о њиховом 

спровођењу, 

- саставља консолидовани 

рачун трезора, врши 

контролу расхода и 

преузетих обавеза,  

- води финансијско 

материјално пословање 

буџета, посебних рачуна 

буџета, буџетских фондова, 

органа локалне управе, 

месних заједница и других 

органа и организација, 

- врши обрачун и исплату 

плата радника и других 

накнада, накнада за 

породиље, борачко-

инвалидских накнада и 

доноси решења о 

остваривању права на дечји 

додатак, 

- вођење помоћних књига 

купаца, добављача, плата, 

основних средстава и ситног 

инвентара, благајничко 

пословање, контролу 

новчаних докумената, 

формирање документације за 

исплату, фактурисање и 

сличне послове 

- припрема анализе о 

остваривању програма и 

планова и предлаже мере за 

њихово остваривање, 

- пружање стручне помоћи у 

финансијским пословима 

буџетским корисницима, 

- послове из области привреде 

и водопривреде за које је 

надлежна општина, а 

првенствено занатства, 

угоститељства, туризма и 

пољопривреде, 

- све друге послове у 

надлежности јединица 

локалне самоуправе које се 

тичу буџета и финансија   

- пружа стручну помоћ, 

упуства и инструкције 

другим буџетским 

корисницима у пословима 

везаним за финасије и буџет 
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- послове из области 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, 

- послове ванредних ситуација 

и одбране, 

- све друге послове поверене 

од Републике и Општине.  

 

 Одсек за локалну пореску 

администрацију и јавне 

службе, обавља следеће 

послове; 

 

- води поступак утврђивања, 

наплате и контроле изворних 

прихода остварених на 

територији општине 

Баточина и то: порез на 

имовину, осим пореза на 

пренос апсолутних права и 

пореза на наслеђе и поклон; 

локалне административне 

таксе; локалне комуналне 

таксе; боравишна такса;  

накнада за заштиту и 

унапређивање животне 

средине; приходи од 

концесионе накнаде за 

обављање комуналних 

делатности и приходи од 

других концесионих послова 

, које јединица локалне 

самоуправе закључи у складу 

са законом; новчане казне 

изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје 

прописане актом Скупштине 

јединице локалне 

самоуправе, као и одузета 

имовинска корист у том 

поступку; приходи од давања 

у закуп односно на 

коришћење непокретности у 

државној својини које 

користи општина и 

индиректни корисници 

његовог буџета; приходи од 

продаје покретних ствари 

које користи општина и 

индиретни корисници 

његовог буџета;  приходи 

које својом делатношћу 

остваре органи и 

организације јединица 

локалне самоуправе; 

приходи од камата на 

средства буџета општине; 

приходи по основу донација 

јединици локалне 

самоуправе; приходи по 

основу самодоприноса; 

други приходи утврђени 

законом, 

- обезбеђује услове у складу са 

Законом и одговарајућим 

одлукама за функционисање 

јавних служби, односно 

установа у области 

образовања, културе, 

физичке културе, дечје, 

здравствене и социјалне 

заштите и јавног 

обавештавања, као и за 

остваривање права и 

задовољавање потреба у 

овим областима и областима 

борачко-инвалидске заштите  

и повереништва за избегла   

- врши пријем свих захтева 

поднетих у циљу 

регистрације предузетника а 

ради прослеђивања истих 

Агенцији, као и ради 

достављања аката Агенције 

лицима који су подносиоци 

захтева, издаје уверења 

предузетницима о подацима 

из општинског регистра; 

- израде анализа и 

статистичких података из 

надлежности општине, а за 
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потребе општине других 

органа и организација и 

- Обавља нормативноправне, 

стручне и оперативне 

послове у области јавних 

 набавки (учествује у 

изради конкурсне 

документације, прати 

реализацију  уговора 

о јавној набавци, сачињава 

нацрте планова јавних 

набавки и други аката из 

ове области као и води све 

потребне евиденције о 

додели јавних  набавки), 

- Саставља извештај за 

потребе Републичке управе 

за јавне набавке. 

 

Одсек за локални 

економски развој  обавља 

следеће послове: 

  

- Учествује у изради, 

припреми и реализацији 

развојих пројеката у складу 

са потребама  локалне 

заједнице: 

- Идентификује домаће и 

међународне изворе 

финансијских средстава и 

 конкурише у погледу 

коришћења истих; 

- Сарађује са органима 

локалних самоуправа, 

организацијама, телима и 

 установама које се баве 

унапређењем развоја 

локалних заједница. 

- Учествује у изради општих 

и појединачких аката који 

могу имати утицај на 

привредни развој, чије је 

доношење у надлежности 

органа општине, 

- Прати програме 

Министарстава Владе РС, 

- Учествује у изради и 

реализацији пројеката из 

области одрживог развоја 

(локални економски развој, 

заштита животне средине, 

социјална заштита, 

образовање, култура, 

инфраструктура), 

- Сарађује са другим 

градским и општинским 

управама, надлежним 

установама и институцијама 

на републичком, 

регионалном, градском и 

општинском нивоу, 
- Сарађује на реализацији 

пројеката са владиним и 
невладиним организацијама, 

- Врши административно 
стручне послове за потребе 
комисија и других тимова у 
реализацији локалног 
економског развоја 
општине 

 

Члан 19. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ, обавља 

следеће послове: 

- праћење стања у области 

урбанизма, грађевинској и 

комуналној области, 

- давање стручних мишљења 

на нацрте и предлоге 

прописа из ових области 

- одређене послове из области 

саобраћаја и путне привреде, 

- послове поверене Законом о 

планирању и изградњи, 
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- поступак процене утицаја 
пројеката на животну 
средину, 

- организовање, усмеравање и 
спровођење послова на 
заштити животне средине, 

- управно стручне послове у 

области екологије, 

- реализацију израде и 

имплементацију локалног 

еколошког акционог плана, 

локалног плана управљања 

отпадом, издавања дозвола 

за управљање отпадом у 

складу са Законом, 

- Комуналних делатности 

(надзора над одржавањем 

чистоће у граду и насељима, 

одржавањем и коришћење 

пијаца, паркова и др. јавних 

површина, јавне расвете, 

 уређење и одржавање 

гробља и сахрањивање, 

производња и снабдевање 

 топлотном енергијом, 

одвођење атмосферских и 

отпадних вода, држање 

домаћих животиња, и радно 

време угоститељских 

објеката), 

- Послове у вези са 

прописима којима се 

уређује област  становања, 

- издавање водних услова и 

дозвола и вођење 

евиденције, 

- упис права својине, 

- имовинско правне послове у 

вези са располагањем 

непокретности у државној 

својини, јавним земљиштем, 

- заштитом непокретности у 

власништву општине,  

- изузимањем земљишта из 

поседа ранијих корисника, 

давањем на коришћење 

новим корисницима, и 

другим имовинско-правним 

захтевима, 

- промета земљишта и зграда,  

- поступке експропријације, 

- управљање, уређивање и 

коришћење грађевинског 

земљишта и пословног 

простора, 

- вођење евиденције 

општинских непокретности 

(станови, пословни простор, 

грађевниско земљиште, 

улице, паркови, путеви, 

споменици културе и др.) 

- заштита и унапређење 

животне средине, обављање 

стручних и 

административних послова 

за потребе комисије за 

повраћај земљишта и 

других непокретности,  

- припрему предлога 

коришћења средстава 

остварених од накнаде за 

унапређење и заштиту 

животне средине , 

- обавља послове из области 

животне средине(програме 

просторног развоја и 

програма инвестиционе 

изградње објеката са   

циљевима заштите животне 

 средине, сачињава 

програме рационалног 

искоришћавање и очување 

пољопривредног земљишта, 

степену деградације и 

загађивања 

земљишта,санације дивљих 

депонија,одржавања 

зелених јавних површина и 

хигијени у насељеним 

местима у општини, 

израђује процене 

угрожености и планове 

заштите од  акцидентног 
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загађивања, утврђује 

задатке  који се односе 

на заустављање даље 

деградације, животне 

средине) 

- Заштите животне средине 

(инспекцијски надзор над 

применом Закона о заштити 

животне средине, процена 

утицаја на животну 

средину, заштита ваздуха, 

заштита  од буке у 

животној средини, заштита 

природе и заштита од 

нејонизујућих зрачења), 

- Послове у области 

саобраћаја и 

некатегорисаних путева 

(инспекцијски надзор 

 над применом Закона о 

превозу у друмском 

саобраћају, линијски, 

ванлинијски, ауто такси и 

превоз за сопствене потребе 

на територији јединице 

локалне  самоуправе и 

поверени послови из Закона 

о јавним путевима,) и 

- Послове у области 

грађевине (инспекцијски 

надзор над применом и 

 спровођењем Закона о 

планирању и изградњи, 

Закона о озакоњењу 

објеката и  других прописа 

везаних за грађевинарство и 

урбанизам  као и 

спровођење  поступка 

уклањања изграђених 

објеката  без одобрења за 

изградњу). 

- Послове просветне 

инспекције,(инспекцијски 

надзор над радом 

предшколских установа, 

основних и средњих школа) 

- Остале врсте инспекцијсих 

послова које им Одлуком 

повери Скупштина 

 општине Баточина. 

- све друге послове поверене 

од Републике и Општине 

 

Одсек за спровођење 

обједињене процедуре, 

грађевинарство и урбанизам  

обавља следеће послове: 

- спровођење целокупног 

поступка обједињене 

процедуре у складу са 

Законом о планирању и 

изградњи 

- издавање информација о 

локацији и послове издавања 

локацијских услова 

- послове издавања свих врста 

правних аката у вези са 

изградњом, санацијом, 

адаптацијом, 

реконструкцијом објеката 

(грађевинске дозволе, 

пријаве радова, прибављање 

услова за пројектовање 

односно прикључење на 

инфраструктурну 

мрежу,прибављање услова 

на за упис права својине на 

изграђеном објекту) 

- послове измене локацијских 

услова одношно грађевинске 

дозволе и других аката из 

области изградње, 

- послове издавања 

употребних дозвола 

- подношење захтева за 

покретање прекршајног 

поступка против имаоца 

јавних овлашћења уколико 

услови нису идати у 

законском року,  

- послове вођења евиденције о 

издатим актима из области 
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грађевинарства и њихово 

објављивање у складу са 

Законским, 

- послове сарадње са 

имаоцима јавних овлашћења. 

- поступцима легализације тј. 

озакоњења бесправно 

изграђених објеката, 

- поступцима комасације, 

арондације,  

- припремањем програма 

израде просторних, општих 

урбанистичких и 

регулационих планова и 

документације за њихову 

израду, 

- аналитичко-логистички 

послови у вези Комисије за 

планове општине Баточина, 

- организовање и праћење 

израде просторних, општих 

урбанистичких и 

регулационих планова,  

- припремање свих аката за 

спровођење планова и 

других аката који се односе 

на организацију, уређење и 

коришћење простора, 

- поступак постављања 

привремених објеката на 

јавним површинама и 

одобравања заузећа јавних 

површина, 

      

Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру обавља 

следеће послове: 

- даје предлоге у вези 

припремање и опремање 

грађевинског земљишта, 

изградње и одржавања 

објеката комуналне 

инфраструктуре, 

- предлаже елаборат о 

припремању и опремању 

грађевинског земљишта, као 

и изградњу и одржавање 

комуналних објеката,  

- сагледава потребе 

организација за уређивање 

грађевинског земљишта, 

ради изградње стамбених и 

пословних објеката на 

територији општине, 

- прати остваривање програма 

и планова развоја комуналне 

јавне организације, 

економске услове пословања 

комуналне јавне 

организације и предлаже 

мере за унапређивања 

њиховог рада и економских 

услова привређивања 

- обавља послове из области 

водопривреде (даје предлоге 

за организацију за 

водоснабдевање и заштити 

од загађења водотока,за 

одводњавање и наводњавање 

пољопривредног земљишта у 

јавној својини, изградњу 

реконструкцији и 

одржавању, заштити и 

других водопривредних 

објеката, передлоге за 

заштиту од штетних дејстава 

воде, очување водених 

ресурса, пошумљавању 

приобалних подручја и 

другим ерозивним 

подручјима.) 

- вршење послова упрљављача 

путевима на територији 

општине Баточина 

- обавља програмске послове 

који се тичу јавне расвете, 

отпадних вода, фекалне 

канлизације и сл. 
- Израђује нацрте акта у 

циљу побољшања  
инвестиционог окружења у 
Општини у складу за 
Законом који регулише 
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улагања, 
- Учествује у изради нацрта 

које имају за циљ повећање 
ефикасностиу пружању 
 услуга органа 
Општине које се односе на 
улагања као и стварање 
привлачнијег 
 пословног амбијента 

- Израђује нацрте аката 
везане за мере подстицања 
улагања на нивоу општине 
Баточина,       

- Учествује у праћењу 

инвестиција у свим фазама, 

од припреме и прибављања 

пројектне документације, 

преко праћења квалитета и 

динамике изградње до 

завршетка градње, 

укључујући пријем радова. 

 

V КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 20. 

                У Општинској управи, у 

Кабинету председника општине могу 

се поставити највише три     

помоћника Председника општине, 

изван унутрашњих организационих 

јединица, за поједине области и то:   

- регионална и 

међурегионална  

сарадња и развој, 

- развој 

инфраструктуре, 

привреде, малих и 

средњих предузећа,  

- рурални развој и 

пољопривреду. 

              

У Општинској управи, у Кабинету 

Председника општине може се 

поставити и шеф кабинета.  

             Конкретизација послова 

помоћника Председника општине и 

шефа кабинета,уређује се актом о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе. 

 

Члан 21. 

                Помоћници Председника 

општине покрећу иницијативе, 

предлажу пројекте и дају мишљење у 

вези са питањима која су од значаја за 

развој у областима за које су 

постављени и врше друге послове 

утврђене Одлуком о организацији 

Општинске управе. 

               Помоћнике Председника 

општине поставља и разрешава 

Председник општине. 

               Решењем о потављењу 

Председник општине уређује област 

за коју поставља помоћника. 

  

 

VI РУКОВОЂЕЊЕ 

ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 

 

Члан 22. 

 Општинском управом 

руководи начелник Општинске 

управе, односно заменик начелника, у 

случају одсутности или спречености 

начелника Општинске управе. 

 Начелник Општинске управе, у 

изузетним и краткотрајним 

околностима може својим актом 

пренети руковођење управом и 

начелнику одељења који испуњава 

услове за постављење начелника 

Општинске управе.   

 Начелника  и заменика 

начелника Општинске управе 

поставља Општинско веће на основу 

јавног огласа на  период од пет 

година. 

 Начелник и заменик начелника 

Општинске управе за свој рад 

одговарају   Општинском већу и 

Скупштини општине. 
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Члан 23. 

            Начелник Општинске управе:  

- обезбеђује законито, 

ефикасно и стручно 

обављање послова из 

делокруга Општинске 

управе, 

- обуставља извршење 

незаконитих аката 

Општинске управе, 

- даје мишљења органима 

општине, одборима и 

комисијама Скупштине о 

нацртима прописа као и 

друга правна мишљења, 

- решава о правима и 

обавезама из радно-правних 

односа запослених и 

постављених лица у 

Општинској управи у складу 

са законом, 

- одлучује о дисциплинској и 

материјалној одговорности 

запослених у Општинској 

управи, 

- решава сукоб надлежности 

између организационих 

јединица Општинске управе, 

- доноси Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних 

места у Општинској управи, 

уз сагласност Општинског 

већа, 

- распоређује начелнике 

Одељења  и шефове одсека, 

- врши и друге послове који су 

јој у складу са законом, 

Статутом и другим актима 

стављени у надлежност.  

 

Члан 24. 

          Начелник Општинске управе 

доноси Правилнике, наредбе и 

упутства, као и решења о 

појединачним правима запослених у 

складу са законом, актом Скупштине 

и актима  које сам доноси. 

  

Члан 25. 

 Одељењем руководи начелник 

одељења. 

            Начелника одељења 

распоређује начелник Општинске 

управе. 

            Начелник одељења за свој рад 

одговара начелнику Општинске 

управе. 

 На радно место начелника 

одељења може бити распоређено лице 

које има високу стручну спрему и 

најмање 3  године радног искуства. 

            Начелника  одељења у случају 

његове одсутности или спречености, 

замењује запослени у одељењу, кога 

од одреди. 

  

Члан 26. 

 Одсеком руководи шеф одсека. 

 На радно место  шефа одсека  

може бити распоређено лице које има 

високу стручну спрему и најмање 2 

године радног искуства. 

 Шефа одсека распоређује 

начелник Општинске управе. 

 Шеф одсека за  свој рад 

одговара начелнику одељења и 

начелнику Општинске управе. 

 Шефа одсека у случају 

одсутности замењује запослени кога 

он одреди. 

      

Члан 27. 

Начелник одељења у 

Општинској управи: 
1. руководи радом Одељења 

и организује, усмерава и 
обједињава рад организационих 
делова Одељења, 

2. стара се о правилној 
примени Закона и других 
прописа из надлежности 
Одељења, 
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3. води и стара се о вођењу 
управног поступка из 
надлежности одељења, 

4. стара се о испуњавању 
радних дужности 
запослених, 

5. врши и друге послове по 

налогу начелника 

Општинске управе. 

Начелник  одељења  је  за  

свој  рад  и  рад  одељења  

одговоран  начелнику  

Општинске управе. 

 

Члан 28. 

 Пословима одсека  руководи  

шеф одсека. 

 Шеф одсека за свој рад и рад 

запослених у одсеку, одговара 

начелнику одељења и начелнику 

Општинске управе.  

 

Члан 29. 

  Начелник Општинске управе 

може овластити руководиоце 

основних унутрашњих јединица, 

односно друге запослене у 

општинској управи: 

-за потписивање аката и других 

преписки из делокруга организационе 

јединице; 

-за доношење решења и других аката 

у управним стварима; 

-за предузимање радњи и мера у 

управном поступку; 

-за изношење информација односно 

обавештења из надлежности 

општинске управе по којима је заузет 

став. 

 

Члан 30. 

 Ради праћења рада основних 

организационих јединица и 

остваривања координације у њиховом 

раду, начелник општинске управе 

сазива колегијум у чијем раду 

учествују руководиоци основних 

унутрашњих организационих 

јединица.           

 

Члан 31. 

 Потписивање аката из 

надлежности основних унутрашњих 

организационих јединица врши 

руководилац те организационе 

јединице, док потписивање аката из 

надлежности уже унутрашње 

организационе јединице по којима се 

одлучује о праву или обавези грађана, 

правних лица, установа и других 

организација, врши руководилац уже 

унутрашње организационе јединице. 

 

Члан 32. 

 О захтеву за изузеће 

запосленог у Општинској управи 

одлучује начелник Општинске управе. 

 О захтеву о изузећу начелника  

Општинске управе одлучује 

Општинско веће. 

 

                                                       

VII РАДНИ ОДНОСИ 

ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 33. 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места Општинске управе 

утврђује се опис послова, број 

извршилаца, услови за обављање 

појединих послова и друга питања од 

значаја за унутрашњу организацију 

Општинске управе. 

             Правилник из става 1.овог 

члана усваја Општинско веће на 

предлог начелника Општинске 

управе. 

                                          

Члан 34. 

           Запослени могу обављати 

послове државне управе ако имају 
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прописану школску спрему, положен 

испит за рад у органима државне 

управе и кад је то одређено законом 

или другим актом, радно искуство у 

одговарајућој струци. 

 

Члан 35. 

              У погледу права, обавеза и 

одговорности запослених и 

постављених лица у Општинској 

управи примењују се одредбе Закона 

о запосленима у аутономним 

покрајинима и јединицама локалне 

самоуправе и других прописа. 

               Звања и занимања 

запослених и услови за њихово 

стицање,  коефицијент за утврђивање 

плата, као и распоређивање 

запослених и постављених лица 

утврђују се Правилником на нивоу 

јединице локалне самоуправе, у 

складу са законом. 

 

Члан 36. 

               О правима, обавезама и 

одговорностима запослених у 

Општинској управи одлучује  

начелник Општинске управе или лице 

које га у случају спречености или 

одсутности замењује: заменик 

начелника Општинске управе или 

неко друго лице по овлашћењу 

начелника управе. 

 

Члан 37. 

                Распоред радног времена 

утврђује начелник Општинске управе. 

 

Члан 38. 

  Одлуку о платама изабраних, 

именованих и постављених лица 

доноси Комисија за избор, именовања 

и административне послове 

Скупштине општине, а запослених 

начелник Општинске  управе.  

 

VIII  МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОДНОСИ СА ДРУГИМ 

ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Члан 39. 

               Однос Општинске управе 

према органима општине заснива се 

на правима и дружностима, 

утврђеним Законом и Статутом 

општине. 

               Општинска управа је 

обавезна да органе општине 

обавештава о вршењу послова из свог 

делокруга, даје обавештења, 

објашњења и податке из свог 

делокруга који су неопходни за рад 

органа општине. 

 

Члан 40. 

 Председник општине у циљу 

законитог и ефикасног 

функционисања Општинске управе 

усмерава и усклађује рад Општинске 

управе. 

 Председник општине ради 

спровођења Одлуке и других аката 

Скупштине може Општинској управи 

издавати упутства и смернице за 

спровођење истих. 

 

Члан 41. 

               Општинско веће врши надзор 

над радом Општинске управе, 

поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са 

законом, Статутом и другим општим 

актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине. 

 

Члан 42. 

               Организационе јединице у 

Општинској управи дужне су да 

међусобно сарађују како то захтева 

природа послова и да размењују 
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потребне податке и обавештења 

неопходна за рад. 

 

 

Члан 43. 

                 Општинска управа дужна је 

да сарађује са државним органима, 

предузећима, установама и другим 

органима и организацијама у оквиру 

свог делокруга.  

                                    

 

     IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

 

Члан 44. 

                  По жалби против 

првостепеног решења Општинске 

управе када решава о повереним 

пословима државне управе, решава 

ресорно министарство  Републике 

Србије, ако законом није дугачије 

одређено. 

                  По жалби против 

првостепеног решења Општинске 

управе у пословима локалне 

самоуправе решава Општинско веће, 

ако законом или одлуком Скупштине 

општине није другачије одређено. 

                 Против решења 

Општинског већа може се повести 

управни спор. 

                 Остваривање права и 

заштита запослених у Општинској 

управи уређени су Законом о 

запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе и  другим прописима.  

 

             X  ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 45. 

                  Рад Општинске управе је 

јаван, осим у случају потребе заштите 

тајне у складу са Законом. 

 

 

Члан 46. 

                  Општи акти које доноси 

Општинска управа објављују се на 

огласној табли. 

 

Члан 47. 

Јавност рада Општинска 

управа обезбеђује давањем 

информација средствима јавног 

информисања и издавањем 

службених публикација. 

Општинска управа ће 

ускратити давање информација ако 

њена садржина представља 

државну, војну, службену или 

пословну тајну. 

             О давању, односно 

ускраћивању давања информација о 

раду Општинске управе одлучује 

начелник Општинске управе односно 

заменик начелника Општинске управе 

                 Информације из делокруга 

Општинске управе средствима јавног 

информисања, могу се давати у 

складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног 

значаја. 

 

 

XI  ПРАВНИ АКТ 

И 

 

Члан 48. 

                  Општинска управа доноси 

следеће правне акте: Правилнике, 

упутства, наредбе, решења и 

закључке. 

                  Правилником се разрађују 

поједине одредбе закона и других 

прописа. 

                  Упутством се прописује 

начин рада и вршење појединих 

послова Општинске управе. 

                  Наредбом се ради 

извршавања појединих одредаба, 

закона и других прописа наређује или 
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забрањује поступање у одређеној 

ситуацији која има општи значај. 

                  Решењем се одлучује о 

појединим управним и другим 

појединачним питањима у складу са 

законом и другим прописима. 

                 Закључком се у складу са 

прописима уређују правила о начину 

рада и поступању Општинске управе. 

 

Члан 49. 

                 Правилнике, наредбе, 

одлуке и упутства доносе Председник 

општине и начелник Општинске 

управе. 

 

Члан 50. 

                 У поступку пред 

Општинском управом у коме се 

решава о правима и обавезама грађана 

и правних лица примењују се одредбе 

Закона о општем управном поступку. 

                Општинско веће решава у 

управном поступку у другом степену 

о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других 

организација из изворног делокруга 

општине Баточина. 

 

XII ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 51. 

                 Општинска управа 

финансира се из буџета општине 

Баточина, односно из буџета 

Републике Србије за обављање 

законом поверених послова и посебно 

се евидентирају у буџету општине 

Баточина. 

                 Општинска управа може 

остваривати приходе сопственом 

делатношћу у складу са Одлуком 

Скупштине општине. 

 

 

Члан 52. 

                 Средства за финансирање 

послова Општинске управе чине: 

1. Средства за исплату, 

плата додатака и 

накнада запослених, 

2. Средства за социјалне 

доприносе на терет 

послодавца, 

3. Средства за накнаде у 

натури,  

4. Средства за социјална 

давања запосленима, 

5. средства за награде 

запосленима и остале 

посебне расходе, 

6. Средства за сталне 

трошкове, 

7. Средства за трошкове 

путовања, 

8. Средства за услуге по 

уговору и 

специјализоване 

услуге, 

9. Средства за текуће 

поправке о одржавање, 

10. Средства за материјал, 

11. Издатке за 

нефинансијску 

имовину (зграде и 

грађевински објекти, 

машине и опрема и 

нематеријална 

имовина) 

12. Средства за набавку и 

одржавање опреме, 

13. Средства за посебне 

намене, 

 

XIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 53. 

                 За све што није регулисано 

овом Одлуком примењиваће се 

одредбе Закона и Статута општине. 
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Члан 54. 

                  Начелник Општинске 

управе у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу  Одлуке  о 

организацији Општинске управе, 

донеће нов акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи, 

уз сагласност Општинског већа. 

                            

 

Члан 55. 

                  Коначан распоред радника 

извршиће начелник Општинске 

управе по доношењу акта о 

организацији и систематизацији 

послова утврђених тим актом 

најкасније у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу акта о организацији 

Општинске управе. 

                  Запослени који остају 

нераспоређени остварују права и 

обавезе у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Члан 56. 

                  Ступањем на снагу ове 

одлуке престаје да важи Одлука о 

рганизацији Општинске управе 

општине Баточина  број 020-1025/16-

01 од 2.11.2016. године (''Службени 

гласник општине Баточина'' бр 20/16) 

и Одлука о првој измени и допуни 

Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Баточина  број 020-

1108/16-01 од 23.11.2016. године 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' бр 22/16). 

 

Члан 57. 

 

                Ова  Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Служвбеном гласник општине 

Баточина“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-332/17-01 од 31.03.2017. 

године 

      

    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             Бранислав Павловић 

 
На основу члана 99. став 

13.Закона о планирању и изградњи 

(„Сл гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС,132/14 и 145/14), Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 7/09, 

3/10, 7/11 и 9/15) и члана 36. став 1. 

такка 22. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

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

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 31.03.2017. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

o отуђењу непокретности у 

јавној својини општине Баточина   

 

      Члан 1. 

  

Грађевинско земљиште у 

јавној својини општине Баточина, 

означено као кп.бр. 105/1 у површини 

од 0.49,16 ха и кп.бр. 105/6 у 

површини од 0.68,32 ха, што укупно 

износи 1.17,48 ха, које се налази у 

индустријској зони ''Брзан'', уписане у 

лист непокретности број 242 КО 

Брзан, отуђује се из јавне својине, 

предузећу ''Green tyre power’’ доо из 

Обровца ради изградње пословног 

погона по цени од 3.610.000,00 

динара. 
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Процењена вредност земљишта 

из става 1. представља тржишну 

вредност земљишта утврђеној према 

подацима Пореске управе, 

експозитура у Баточини. 

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Председник 

општине Баточина да са предузећем 

''Green tyre power’’ доо из Обровца 

закључи Уговор о отуђењу 

грађевинског земљишта у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-333/17-01 од 31.03.2017. 

године 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                        

Бранислав Павловић 

 
На основу члана 60. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту 

(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 65/08, 

41/09 и 112/2015), члана 23. став 1. 

тачка 20. и члана 36. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 31.03.2017. 

године, донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

општине Баточина за 2017. годину 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ Годишњи 

програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта општине Баточина за 2017. 

годину, на који је добијена сагласност 

Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, Управа за 

пољопривредно земљиште, број 320-

11-01975/2017-14 од 16.03.2017. 

године. 

   

Члан 2. 

 

Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Баточина за 2017. годину је саставни 

део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-334/17-01 од 31.03.2017. 

год. 

                                  

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

           Бранислав Павловић 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
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(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон),  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 31.03.2017. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Програм 

унапређења система јавне расвете 

на територији општине Баточина, 

II фаза 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Програм унапређења система јавне 

расвете на територији општине 

Баточина, II фаза, који је донела 

начелница Општинске управе 

општине Баточина, заведен под 

бројем 352-34/17-01 од 24.03.2017. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-335/17-01 од 31.03.2017. 

године 

 

       ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            Бранислав Павловић  

 

 

 
На основу члана 2. у вези са чланом 3. 

став 1. тачка 7. и члана 4.  Закона о 

комуналним делатностима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011 и 

104/2016) и члана 36. Статута 

општине Баточина (,,Сл. гласник 

општине Баточина'', бр.10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана  

31.03.2017.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о јавним паркиралиштима 

 

   

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

             Овом одлуком уређују се 

услови и начин организовања послова 

у обављању комуналне делатности 

коришћења, уређења и одржавања 

јавних паркиралишта, као и начин 

наплате накнаде за коришћење јавних 

паркиралишта 

 

Члан 2. 

 

             Комуналну делатност из члана 

1. ове одлуке обавља Јавно предузеће 

''Лепеница Баточина'' из Баточине (у 

даљем тексту (Предузеће).  у складу 

са законом и прописима  општине 

Баточина. 

 

Члан 3. 

 

Јавна паркиралишта, у смислу 

одредаба ове Одлуке, су јавне 

површине одређене за паркирање 

моторниx возила.  

Јавним паркиралиштем, у 

смислу одредаба ове Одлуке, не 

сматрају се посебне површине за 

паркирање моторних возила које 

припадају одређеном објекту 

(предузећу, установи и др.).  
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Јавна паркиралишта могу бити 

општа и посебна. 

 

Члан 4. 

 

Општа паркиралишта су 

улична паркиралишта (паркиралишта 

која су уређена или изграђена дуж 

ивичњака под било којим углом 

паркирања), као и друге (вануличне) 

површине, посебно уређене или 

изграђене и обележене за паркирање 

моторних возила          

   

Члан 5. 

 

Посебна паркиралишта су 

површине уређене или изграђене за 

паркирање моторних возила, са 

дефинисаним излазом и улазом са 

унутрашњом мрежом комуникације за 

возила и пешаке искључиво у 

функцији паркирања. 

Контрола уласка и изласка 

возила са посебног паркиралишта 

врши се постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објекта 

за наплату. Посебна паркиралишта се 

изграђују и уређују у складу са 

одговарајућим урбанистичким 

планом.  

Корисник површина из члана 

3. став 2. ове Одлуке може их 

уступати Предузећу које ће те 

просторе уредити као посебна 

паркиралишта. 

 

 

Члан 6. 

 

На јавним паркиралиштима се 

могу паркирати путнички 

аутомобили, комби - теретна возила 

до 1 тоне носивости и мотоцикли (у 

даљем тексту: возила).  

 Аутобуси, теретна моторна 

возила, њихова прикључна возила, 

камп приколице и трактори не 

паркирају се на за то одређеним 

просторима.  

Одређивање простора за 

паркирање возила из става 2. овог 

члана, као и начин њиховог 

коришћења, утврдиће Општинска 

управа општине Баточина- Одељење 

надлежно за послове саобраћаја.  

На улазима у Баточину морају 

се поставити саобраћајни знаци о 

забрани паркирања возила из става 2. 

овог члана. На овим местима морају 

се поставити и саобраћајни знаци, 

који показују где се налазе простори 

за паркирање наведених возила. 

           

Члан 7. 

 
Зоне паркирања, дозвољено 

време паркирања у тим зонама, начин 

наплате накнаде за коришћење на 

јавним паркиралиштима и друго 

дефинише се Правилником о јавним 

паркиралиштима (у даљем тексту: 

Правилник). 

Правилник доноси Општинско 

веће општине Баточина на предлог 

Општинске управе – Одељење 

надлежног за послове саобраћаја у 

сарадњи са Предузећем. 

 

Члан 8. 

 

Јавна паркиралишта 

обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са 

прописима o безбедности саобраћаја.  

Јавна паркиралишта, поред 

обележавања из става 1. овог члана, 

морају имати на видном месту 

истакнуто обавештење које садржи: 

зону, категорију возила којима је 

паркиралиште намењено, начин 

паркирања и наплате, као и временско 
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ограничење коришћења 

паркиралишта.  

 

Члан 9. 

 

 Обележавање јавних 

паркиралишта врши Предузеће по 

налогу Општинске управе - Одељења 

надлежног за послове саобраћаја.  
Предузеће је дужно да јавна 

паркиралишта одржава (чисти, у 

зимском периоду уклања снег и лед), 

обележава и опрема у складу са чланом 

8. ове Одлуке, односно на начин којим 

се обезбеђују услови за безбедно и 

несметано коришћење. 

. 
 

II  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 10. 

 

Јавна паркиралишта, под 

условима утврђеним овом Одлуком, 

користе се за паркирање возила 

правних лица, предузетника и 

физичких лица (у даљем тексту: 

корисник).           

Корисником јавног 

паркиралишта, у смислу одредаба ове 

Одлуке, сматра се возач или власник 

возила, ако возач није идентификован.  

                                                             

Члан 11. 

 

Предузеће је дужно да на 

јавним паркиралиштима, у зависности 

од капацитета, одреди паркинг места 

за возила инвалидних лица.  

Инвалидна лица бесплатно 

користе само обележена паркинг 

места за возила инвалидних лица на 

јавним паркиралиштима. 
Категорије особа са 

инвалидитетом које могу користити 

паркиралиште из става 1. овог 

члана као и услови коришћења паркинг 

места за доставна возила утврђују се 

Правилником 

 

 

Члан 12. 

 

Власници стана, који се налази 

у зони наплате паркирања, могу јавна 

паркиралишта користити као 

повлашћени корисници, под условима 

које одреди Предузеће.  

Повлашћеним корисницима, из 

става 1. овог члана, Предузеће издаје 

месечну претплатну паркинг карту.  

 

Члан 13. 

 

Предузеће може, под 

одређеним условима, одобрити 

резервацију на јавним 

паркиралиштима.  

Под резервацијом паркинг 

места подразумева се коришћење 

одређеног, посебно обележеног или 

уређеног паркинг места на јавним 

паркиралиштима, у временском 

периоду до годину дана, а најмање за 

један календарски месец. 

 Резервацију паркинг места на 

јавним паркиралиштима могу 

извршити на основу поднетог захтева: 

правна лица, предузетници и физичка 

лица. Захтев за резервацију треба да 

садржи: предлог локације за 

резервацију паркинг места, број места 

за резервацију, време за које се тражи 

резервација.  

Правна лица и предузетници 

подносе доказ о регистрацији 

делатности, а физичка лица 

фотокопију личне карте. 

 

 

 III  НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

                                                               

Члан 14. 
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             Корисник јавног 

паркиралишта је дужан да плати 

накнаду за коришћење јавног 

паркиралишта на којима се врши 

наплата према Ценовнику, који доноси 

Предузеће уз сагласност Општинског 

већа општине Баточина. 

            Коришћење обележеног паркинг 

места за особе са инвалидитетом је 

бесплатно. 

             Обавезе корисника јавног 

паркиралишта укључујући и плаћање 

накнаде за коришћење јавног 

паркиралишта, настају започињањем 

коришћења јавног паркиралишта, 

односно почетком пружања комуналне 

услуге и када се она користи супротно 

прописима којима се уређује та 

комунална делатност. 

 

Члан 15. 

  

Предузеће наплаћује накнаду 

за коришћење паркинг простора.  

Предузеће нема обавезу 

чувања возила и не сноси одговорност 

за оштећење или крађу возила на 

јавним паркиралиштима где врши 

наплату таксе за коришћење паркинг 

места.  

 

Члан 16. 

 

 Корисник јавног 

паркиралишта дужан је да:  

1. купи паркинг карту, у њу 

правилно унесе потребне податке и 

видљиво је истакне с унутрашње 

стране предњег ветробранског стакла 

возила,  

2. користи јавно паркиралиште 

у времену за које је плаћено 

паркирање,  

3. користи паркинг место у 

складу са хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом којом је 

означено јавно паркиралиште. 
Заустављањем или паркирањем 

возила на паркинг месту, корисник 

прихвата прописане услове за 

коришћење јавног паркиралишта. 

Истицањем паркинг карте, 

корисник стиче право коришћења 

паркинг места. 

 

Члан 17. 

 

Контролу паркирања, односно 

исправност коришћења паркинг места 

на јавним паркиралиштима, врши 

овлашћени контролор Предузећа (у 

даљем тексту: контролор).  

Контролор има службену 

легитимацију коју издаје Предузеће и 

мора носити службено одело. 

 Изглед легитимације и 

службеног одела контролора утврђује 

Предузеће посебним актом. Члан 

 

Члан 18. 

 

Корисник који поступа 

супротно одредбама члана 17. став 1. 

тачка 1. ове Одлуке дужан је да плати 

доплатну карту према ценовнику 

Предузећа.  

Налог за плаћање доплатне 

карте издаје контролор и уручује га 

кориснику, а када није у могућности 

да уручи налог кориснику, 

причвршћује га на возило.  

Достављање налога за плаћање 

доплатне карте из става 2. овог члана 

сматра се уредним и доцније 

оштећење или уништење налога нема 

утицај на ваљаност достављања и не 

одлаже плаћање доплатне паркинг 

карте.  

Корисник паркирања дужан је 

да поступи по примљеном налогу и 

плати доплатну паркинг карту у року 

од осам дана, од дана достављања 
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налога за плаћање, на начин назначен 

у налогу.  

 

Члан 19. 

 

За паркирање возила хитне 

помоћи, органа унутрашњих послова, 

ватрогасних возила, возила 

електродистрибуције и комуналних 

служби у току интервентних акција, 

као и за возила локалне самоуправе, 

не наплаћује се услуга паркирања. 

 

ІV ЗАБРАНЕ  

 

Члан 20. 

 

На јавним паркиралиштима 

забрањено је:  

1. паркирање возила супротно 

саобраћајном знаку, хоризонталној и 

вертикалној сигнализацији 

(паркирање на резервисаном паркинг 

месту, паркирање на паркинг месту 

обележеном за инвалиде), као и на 

други начин ометање коришћења 

јавних паркиралишта, 

 2. паркирање нерегистрованог 

возила,  

3. остављање неисправног или 

хаварисаног возила, односно 

прикључног возила без сопственог 

погона,  

4. вршити заузимање паркинг 

места путем ограђивања или ометање 

паркирања других возила,  

5. на паркинг месту 

постављати ограде или сличне 

препреке, 

6. прање и поправка возила и 

друге радње које доводе до прљања и 

уништавања јавног паркинга. 

 

 

Члан 21. 

 

У случајевима када се јавна 

паркиралишта користе супротно 

одредбама члана 17. и 21. ове Одлуке, 

комунални инспектор наредиће 

кориснику јавног паркиралишта, ако 

је присутан, да одмах уклони возило 

са јавног паркиралишта, под претњом 

принудног извршења.  

Уколико се корисник јавног 

паркиралишта не налази на лицу 

места, комунални инспектор ће 

донети решење којим ће наложити да 

се возило уклони, под претњом 

принудног извршења.  

Ово решење се причвршћује на 

возило, уз назначење дана и часа када 

је причвршћено, чиме се сматра да је 

достављање извршено.  

              

  V НАДЗОР 

Члан 22. 

 

                  Надзор над применом 

одредаба ове одлуке врши Општинска 

управа општине Баточина, надлежно 

Одељење за послове саобраћаја.. 

                  Послове инспекцијског 

надзора над применом ове одлуке и 

аката донетих на основу ове одлуке, 

врши комунална и саобраћајна 

инспекција општине Баточина. 

 

VІ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 23. 

 

Новчаном казном у износу од 

10.000,00 до 150.000,00 динара 

казниће се за прекршај Предузеће ако:  

1. не одржава, уређује, опрема 

и обележава јавна паркиралишта 

(члана 10. став 2. ове Одлуке),  

2. на јавним паркиралиштима 

не одреди паркинг места за возила 

инвалидних лица (члан 12. став 1. ове 

Одлуке), 
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 Новчаном казном у износу од 

1.000,00 до 25.000,00 динара казниће 

се за прекршаје из става 1. овог члана 

одговорно лице у Предузећу. 

 

Члан 24. 

 

Новчаном казном од 10.000,00 

до 150.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако користи 

паркиралиште на начин супротан 

члановима 17. и 21. ове Одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог 

члана, казниће се и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном у 

износу од 1.000,00 до 25.000,00 

динара.  

Новчаном казном у износу од 

5.000,00 до 75.000,00 динара казниће 

се предузетник за прекршај из става 1. 

овог члана.  

Новчаном казном у износу од 

1.000,00 до 25.000,00 динара казниће 

се физичко лице за прекршај из става 

1. овог члана.  

У случају када возач није 

идентификован, новчаном казном у 

износу од 1.000,00 до 25.000,00 

динара казниће се власник возила што 

је омогућио да се његовим возилом 

учини прекршај из става 1. овог члана 

 

Члан 25. 

 

               Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-336/17-01 од 

31.03.2017.год. 

 

                                                                                       

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                  

              Бранислав Павловић 

 

 
На основу чланова 30. и 38. 

став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 

15/2016), члана 55. став 1. 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), члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014- др.закон) и члана 

36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), 

на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине 

Баточина на седници, одржаној дана 

31.03.2017. године, донела је 
 
 

   ОДЛУКУ 

о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора јавног предузећа  

''Лепеница Баточина'' Баточина 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за 

избор директора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина (у 

даљем тексту: Јавно предузеће). 

 

Члан 2. 

  

 Саставни део Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина чини 

Оглас о јавном конкурсу за избор 

директора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина. 
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Члан 3. 

 

Конкурс у смислу ове Одлуке 

чини скуп активности на припреми и 

објављивању огласа, прикупљању 

пријава и рангирању кандидата као и 

доношење одговарајућих правних 

аката у складу са законом. 

 

Члан 4. 

 

На конкурсу могу учествовати 

сва заинтересована лица која 

испуњавају услове конкурса. 

Учесник на конкурсу је свако 

физичко лице које поднесе пријаву на 

конкурс. 

Сви учесници, истовремено, 

добијају све информације везане за 

конкурс и прописују им се исти 

услови и рокови. 

 

Члан 5. 

 

Општи и посебни услови и 

критеријуми за избор директора 

Јавног предузећа прописани су 

Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и 

Статутом Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина. 

 

Члан 6. 

 

Рок за подношење пријава на 

конкурс је 30 дана од дана 

објављивања огласа о јавном 

конкурсу у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Оглас о јавном конкурсу за 

избор директора у року од 8 дана од 

дана доношења ове Одлуке објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“, у најмање једним 

дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије, као и на званичној 

интернет страници општине 

Баточина. 

 

 

Члан 7. 

 

Јавни конкурс за избор 

директора спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина, 

образована решењем Скупштине 

општине Баточина (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија прописаће својим 

актом мерила за именовање директора 

јавног предузећа, у складу са Законом 

о јавним предузећима и Уредбом о 

мерилима за именовање директора 

јавних предузећа (''Службени гласник 

РС'', бр. 65/16). 

Комисија је независна у својим 

одлукама и ставовима. 

 

Члан 8. 

 

Комисија спроводи јавни 

конкурс тако што саставља списак 

кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спроводи 

изборни поступак. 

У изборном поступку, утврђује 

резултате кандидата за именовање 

директора јавног предузећа, 

оцењивањем у изборном поступку, 

стручне оспособљености, знања и 

вештина према мерилима за 

именовање директора јавних 

предузећа дефинисаних Уредбом о 

мерилима за именовање директора 

јавних предузећа (''Службени гласник 

РС'', бр. 65/16). 

Изборни поступак може да се 

спроведе у више делова, писменом 
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провером, усменим разговором или на 

други одговарајући начин. 

Кандидате који су испунили 

мерила прописана за именовање 

директора, комисија увршћује на ранг 

листу. Ранг листу са највише три 

кандидата која су са најбољим 

резултатом испунила мерила за избор 

директора јавног предузећа и 

записник о изборном поступку 

доставља Општинском већу општине 

Баточина. 

 

Члан 9. 

 

Општинско веће општине 

Баточина, на основу ранг листе за 

именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о 

именовању првог кандидата са ранг 

листе и доставља га Скупштини 

општине Баточина на усвајање. 

Решење о именовању 

директора коначно је. 

 

Члан 10. 

 

Решење о именовању са 

образложењем објављује се у 

„Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику 

општине Баточина“ и на званичној 

интернет страници општине 

Баточина. 

Решење из става 1. овог члана 

доставља се лицу које је именовано 

као и свим кандидатима који су 

учествовали у поступку јавног 

конкурса. 

 

 

 

Члан 11. 

 

Кандидату који је учествовао у 

изборном поступку, на његов захтев, 

комисија је дужна да у року од два 

дана од дана пријема захтева омогући 

увид у конкурсну документацију у 

присуству члана комисије. 

 

Члан 12. 

 

Именовани кандидат дужан је 

да ступи на рад у року од осам дана 

од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Рок из става 1. овог члана 

Скупштина општине Баточина из 

оправданих разлога може продужити 

за још осам дана. 

 

 

Члан 13. 

 

Ако именовано лице не ступи 

на рад у року који му је одређен, 

Скупштина општине Баточина 

именује следећег кандидата са ранг 

листе. 

Ако нико од кандидата са ранг 

листе не ступи на рад у року који му 

је одређен спроводи се нови јавни 

конкурс на начин и по поступку 

прописаним Законом, који се 

расписује у року од 30 дана од дана 

истека рока из члана 12. ове одлуке. 

Ако комисија утврди да 

ниједан кандидат који је учествовао у 

изборном поступку не испуњава 

услове за именовање директора 

спроводи се нови јавни конкурс на 

начин и по поступку прописаним 

Законом, који се расписује у року од 

30 дана од дана када је Комисија 

утврдила да ниједан кандидат не 

испуњава услове за именовање 

. 

Члан 14. 
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Ову одлуку доставити 

Комисији за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Баточина 

образована решењем Скупштине 

општине Баточина број 020-1104/16-

01 од 23.11.2016. године и ЈП 

''Лепеница Баточина“ Баточина. 

 

Члан 15. 

 

Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-337/17-01 од 31.03.2017. 

године 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                     

           Бранислав Павловић 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА на основу чланова 30. и 

36. став 3. и 4. и члана 37.  Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/16), члана 54. и 

55. 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), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014- 

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

Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 

10/08 и 5/15), Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора 

јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина број 020-337/17-01 на 

седници одржаној дана 31.03.2017. 

године, објављује 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

за избор директора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина  

 

1. Подаци о јавном 

предузећу: 

Предузеће послује под 

пословним именом Јавно предузеће 

''Лепеница Баточина'' Баточина. 

Скраћено пословно име је ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина. 

Седиште предузећа је у 

Баточини, ул. Краља Петра I број 21. 

ПИБ: 108571562 

Матични број: 21026042 

Претежна шифра делатности је 

81.30  Услуге уређења и 

одржавања околине. 

 

2. Подаци о радном месту и 

трајању мандата: 

Директор Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, чији 

је оснивач Општина Баточина. 

Опис послова радног места: 

представља и заступа јавно предузеће; 

организује и руководи процесом рада; 

води пословање јавног предузећа; 

одговара за законитост рада јавног 

предузећа, за реализацију одлука и 

других аката скупштине општине, 

председника општине и општинског 

већа; предлаже дугорочни и 

средњорочни план пословне 

стратегије и развоја јавног предузећа 

и одговоран је за њихово спровођење; 

предлаже годишњи, односно 

трогодишњи програм пословања 

јавног предузећа и одговоран је за 

његово спровођење; предлаже 

финансијске извештаје; предлаже 

доношење посебног програма 
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коришћења средстава из буџета 

општине (субвенције, гаранције или 

коришћење других средстава); 

извршава одлуке надзорног одбора; 

бира извршне директоре; бира 

представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је 

једини власник јавно предузеће, по 

претходно прибављеној сагласности 

скупштине општине; закључује 

уговоре о раду са извршним 

директорима, у складу са законом 

којим се уређују радни односи; 

доноси акт о систематизацији; 

предлаже надзорном одбору 

доношење акта о исплати стимулације 

извршним директорима; предлаже 

надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из делокруга директора; 

одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима 

запослених у складу са законом, 

колективним уговором и статутом 

предузећа; доноси план набавки за 

текућу годину; доноси одлуке у 

поступцима јавних набавки и набавки 

на које се не примењује закон о 

јавним набавкама; врши друге 

послове одређене законом и статутом 

јавног предузећа. 

Директор јавног предузећа 

заснива радни однос на одређено 

време.  

Мандат директора траје четири 

године. 

 

3. Услови за именовање: 

 Право пријављивања имају 

сви заинтересовани кандидати, који 

испуњавају следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно 

способно; 

 2) да има стечено високо 

образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким 

академским студијама или 

специјалистичким струковним 

студијама; 

 3) да има најмање пет година 

радног искуства на пословима за које 

се захтева високо образовање из 

претходне тачке; 

 4) да има најмање три године 

радног искуства на пословима који су 

повезани са пословима јавног 

предузећа; 

 5) да познаје област 

корпоративног управљања; 

 6) да има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова; 

 7) да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

 8) да није осуђивано на казну 

затвора од најмање шест месеци; 

 9) да му нису изречене мере 

безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: 

 - обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој 

установи; 

 - обавезно психијатријско 

лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење 

алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, 

делатности и дужности. 

 

4. Подаци о месту рада:  

Место рада: Баточина, ул. 

Краља Петра I број 21. 

 

5. Стручна оспособљеност, 

знање и вештине које се оцењују у 

изборном поступку и начину 
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њихове провере: познавање 

делокруга рада јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, 

познавање прописа који уређују 

област рада јавног предузећа, а 

посебно Закона о јавним предузећима 

и Закона о комуналним делатностима; 

стручна оспособљеност за рад на 

месту директора и вештина 

комуникације – увидом у податке из 

пријаве и разговором; вештина 

аналитичког резоновања и логичког 

закључивања, организационе 

способности и стручне способности у 

вези са руковођењем – писменом 

провером, познавање рада на 

рачунару – практичним провером. 

 

6. Подаци о доказима који се 

прилажу уз пријаву: 

Уз пријаву са личном и радном 

биографијом прилажу се докази о 

испуњености услова у оригиналу или 

овереној фотокопији, и то:  

- уверење о држављанству 

Републике Србије (не старије од шест 

месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у ,,Службеном 

гласнику РС“); 

- извод из матичне књиге 

рођених; 

- уверење о пословној 

способности (издато од стране 

надлежног Центра за социјални рад, 

не старије од 30 дана); 

- доказ да има општу 

здравствену способност; 

- диплому о стручној спреми; 

- доказ о радном искуству 

(потврде или други акти којима се 

доказује најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се 

захтева високо образовање, односно 

да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су 

повезани са пословима јавног 

предузећа, као и да има искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 

- писана изјава кандидата дата 

под материјалном и кривичном 

одговорношћу, оверена од стране 

надлежног органа, да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

- уверење надлежног органа да 

лице није осуђивано на казну затвора 

у трајању од шест месеци, и уверење 

надлежног органа да нису изречене 

мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: 

обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

обавезно психијатријско лечење на 

слободи; обавезно лечење наркомана; 

обавезно лечење алкохоличара; 

забрана вршења позива, делатности и 

дужности (не старије од шест месеци 

у односу на дан објављивања јавног 

конкурса у ,,Службеном гласнику 

РС“). 

 

7. Рок за подношење пријава 

на јавни конкурс и садржина 

пријаве: 

Пријава се подноси у року од 

30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у ,,Службеном гласнику 

РС“. Рок почиње да тече наредног 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику РС“. 

Пријава на конкурс садржи: 

име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број 

телефона, e-mail адресу, податке о 

образовању, податке о врсти и 

дужини радног искуства са кратким 

описом послова на којима је кандидат 

радио и одговорности на тим 

пословима, податке о стручном 

усавршавању и податке о посебним 

областима знања. 
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8. Адреса на коју се подносе 

пријаве на јавни конкурс: 

Пријава са доказима о 

испуњености услова се подноси на 

адресу: Скупштина општине 

Баточина, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина 

Баточина,  ул. Краља Петра I број 37, 

34227 Баточина, са назнаком ,,Пријава 

на јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина“. 

Пријаве се подносе у 

затвореним ковертама и морају се 

предати путем поште или преко 

писарнице Општинске управе 

општине Баточина.  

 

9. Лице задужено за давање 

обавештења о јавном конкурсу: 

Горан Максовић, број телефона 

069/1096070. 

 

10. Напомене: 

Пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази у 

оригиналу или овереној фотокопији, 

као и непотпуне, неразумљиве и 

неблаговремене пријаве Комисија за 

спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина одбацује 

закључком против кога није 

допуштена посебна жалба. 

 

 Овај оглас у року од 8 дана од 

дана доношења Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора 

јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на 

целој територији Републике Србије, и 

на званичној интернет презентацији 

општине Баточина, 

www.sobatocina.org.rs  

 
На основу члана 28. став 2. 

Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС'' бр. 88/2011), члана 

45. став 1. тачка 15. и сзава 2. 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. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина бр.  10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 31.03.2017. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У К  У 

о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина о ценама 

комуналних услуга 

 

Члан 1.  

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Одлуку Надзорног одбора ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина бр. 

269-4/03-2017 од 03.03.2017. године, 

наш заводни број 020-226/17-01 од 

10.03.2017. године, којом је усвојен 

ценовниик услуга и радова ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина са 

изменама и допунама цена следећих 

комуналних услуга, и то: гробљанске 

услуге; услуге зеленила, јавне 

хигијене, одржавање јавних 

површина и одржавање комуналних 

објеката и путне инфраструктуре; 

услуге одржавања и ремонта јавне 

расвете.  
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Члан 2. 

 

Одлука Надзорног одбора ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина са 

ценовником комуналних услуга ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина бр. 

269-4/03-2017 од 03.03.2017. године, 

наш заводни број 020-226/17-01 од 

10.03.2017. године, је саставни део 

ове Одлуке. 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-338/17-01 од 31.03.2017. 

године 

                                                                          

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                                         

              Бранислав Павловић 
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На основу члана 14. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. глсник РС'', бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-

одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. 

закон и 9/2016 – одлука УС), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 

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

36. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр.10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 31.03.2017. 

године, донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Извештаја о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.07.2016. -31.12.2016. године 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о о 

стању безбедности саобраћаја на 

подручју општине Баточина за период 

01.07.2016. – 31.12.2016. године, поднет 

од стране Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине 

Баточина. 

 

II  Закључак објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог закључка садржан је у члану 32. 

Закона о локалној самоуправи 

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

83/2014 – др.закон), члану 36. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 

5/15), којима су прописане 

надлежности скупштине општине и 

члану 14. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. глсник 

РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015 – 

др. закон и 9/2016 – одлука УС), којим 

је утврђено да надлежни извршни 

орган јединице локалне самоуправе, 

општинско веће, подноси скупштини 

извештај о стању безбедности 

саобраћаја на том подручју најмање 

двапут годишње.  

Савет за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Баточина, 

доставио је Извештај о о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.07.2016. – 31.12.2016. године, 

заведен под бројем 020-269/17-01 од 

23.03.2017. године. 

На основу свега напред 

наведеног, донет је закључак као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-339/17-01 од 

31.03.2017.год. 

                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                     

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 32. став 1. 

тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије '', бр.129/07, 83/2014-др.закон) 

и члана 36. став 1. тачка 8. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана  31.03.2017. 

године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на План рада 

и финансијски план Црвеног крста 

Баточина  

за 2017. годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 

на План рада и финансијски план 

Црвеног крста Баточина за 2017. 

годину број 106, наш заводни број 

020-312/17-01 од 29.03.2017. године. 

 

 

II  Решење ступа на снагу 

даном доношења, а има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

  

 

III Решење доставити: 

Црвеном крсту Баточина, оснивачу и 

архиви. 

    

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-340/17-01 од  31.03.2017. 

год. 

                                                                                                                                                                          

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                  

Бранислав Павловић 
 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон), члана 126. став 1. тачка 1. 

Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС" бр. 24/2011), 

члана 36. тачка 9. Статута општине 

Баточина („Службени гаасник 

општине Баточина'', бр. 10/08 и 5/15) 

и члана 2. став 1. Одлуке о изменамаа 

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 31.03.2017. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о разрешењу директора 

Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

I Бранислав Павловић, 

дипломирани правник из Баточине 

разрешава се дужности директора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' 

Баточина, именован решењем 

Скупштине општине Баточина број 

112-9/15-01 од 04.03.2015. године, на 

лични захтев. 

 

II Ово Решење oбјавити у 

,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење 

Решења о разрешењу директора 

Центра за социјални рад  за општине 

Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 

129/07, 83/2014-др.закон), и члана 36. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

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

утврђено да скупштина општине 

именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом и у 
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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, којима је 

утврђено  да директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово именује и разрешава 

Скупштина општине Баточина. 

Одредебе члана 126. став 1. 

тачка 1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС" бр. 24/2011) 

одређују да оснивач центра за 

социјални рад разрешиће директора 

центра за социјални рад пре истека 

мандата на лични захтев. 

Центар за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина дана 30.03.2017. 

године је доставио Скупштини 

општине Баточина захтев Бранислава 

Павловића за разрешење дужности 

директора ЦСР ''Шумадија'' Баточина 

број 551-00-414/3-16 од 28.12.2016. 

године.   

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-4/17-01 од 31.03.2017. 

године 

                                                                                       

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                     

               Бранислав Павловић 

 
На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон), члана 125. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС" бр. 24/2011), члана 36. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(„Службени гаасник општине 

Баточина'', бр. 10/08 и 5/15) и члана 2. 

став 1. Одлуке о изменамаа 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 31.03.2017. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о именовању вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад 

за општине Баточина, Рача и 

Лапово ''Шумадија'' Баточина  

 

I           Милица Бркић, 

дипломирани правник из 

Баточине именује се за 

вршиоца дужности директора 

Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и 

Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

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 

Решења о именовању вршиоца 

дужности директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина 

садржан је у одредбама члана 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон), и члана 36. тачка 9. Статута 

општине Баточина („Службени 
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гласник општине Баточина'', бр. 10/08 

и 5/15), којима је утврђено да 

скупштина општине именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и 

служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом 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, којима је утврђено  

да директора Центра за социјални рад 

за општине Баточина, Рача и Лапово 

именује и разрешава Скупштина 

општине Баточина. 

Милица Бркић, дипломирани 

правник из Баточине, запослена у 

ЦСР-у ''Шумадија'' Баточина 

испуњава прописане услове за 

директора дефинисаних у члану 124. 

став 1. Закона о социјалној заштити. 

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 

до именовања директора по 

спроведеном конкурсу. 

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-341/17-01 од 31.03.2017. 

године 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 

             Бранислав Павловић 
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