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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
01.08.2016. године 

ГОДИНА 2016. 
БРОЈ 12 

 
На основу члана 9. Закона о 

одбрани од града (''Службени гласник 

РС'', број 54/2015) члана 23. став 1. 

тачка  19. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

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

43. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 8/12), 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 28.07. 2016. 

године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за набавку 

противградних ракета 

 

 

І    Даје се сагласност за 

набавку  10 (десет)  противградних 

ракета намењених за потребе 

противградних станица у Баточини. 

 

II    За реализацију ове Одлуке 

задужује се Општинска управа 

општине Баточина, која ће поступак 

набавке противградних ракета 

спровести у складу са законом. 

 

III  Средства за ове намене 

биће обезбеђена ангажовањем текуће 

буџетске резерве, раздео 4, глава 

4.1.1, функција 130, економска 

класификација 499-текућа резерва. 

 

IV  Након спроведене набавке 

противградних ракета, општина 

Баточина ће као донацију, ракете 

уступити Републичком 

хидрометеоролошком заводу Србије. 

 

V Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

ове Одлуке садржан је у члану 9. 

Закона о одбрани од града 

(''Службени гласник РС'', број 

54/2015) којим је прописано да органи 

јединице локалне самоуправе у 

оквиру својих надлежности у области 

одбране од града за подручје локалне 

самоуправе обезбеђују подршку за 

функционисање система одбране од 

града на својој територији,  члану 23. 

став 1. тачка  19. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

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

којим је прописано да Општина преко 

својих органа, у складу с Уставом и 

Законом организује заштиту од 

елементарних и других већих 

непогода и заштиту од пожара и 

ствара услове за њихово отклањање, 

односно ублажавање њихових 

последица.  

 Одредбама члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 
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општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 8/12), 

прописано је да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке и друга 

потребна акта.  

 У циљу постизања потпуне 

ефикасности противградног система и 

снабдевања ракетама противградних 

станица, општина Баточина ће 

финансирати и спровести набавку за 

потребну количину противградних 

ракета и као донацију их доделити 

Републичком хидрометеоролошком 

заводу Србије. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020- 573/16-01 од 28.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Здравко Младеновић 

 
 

 

 

На основу члана 28. став 2. 

Закона о комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС'', број 88/2011) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ( '' Сл. гласник општине 

Баточина'' број 8/12), Општинско веће 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 28.07.2016. године, донело је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о стављању ван снаге Решења 

Општинског већа општине Баточина 

број 020-496/16-01 од 30. јуна 2016. 

године 

I  СТАВЉА СЕ ван снаге 

Решење Општинског већа општине 

Баточина број 020-496/16-01 од 30. јуна 

2016. године, о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, о ценама 

одржавања гробља на територији општине 

Баточина бр. 1038-5/2/05-2016 од 

25.05.2016. године. 

 

II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине да почев 

од ступања на снагу овог Решења, 

примењује цене одржавања гробља по 

домаћинству, које су важиле пре 01.06.2016. 

године.  

 

III Решење ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине Баточина''. 

   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-574/16-01 од 28.07.2016. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Здравко Младеновић 
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На основу члана 46. став 1. 

тачка 1. Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 

9. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, у 10,15 часова, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 

I  Утврђује се да је Божидару 

Станојевићу из Баточине, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

Изборне листе Коалиција Александар 

Вучић – Србија побеђује, престао 

мандат одборника, због поднете 

оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

III Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења 

Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о престанку мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010-

одлука УС и 54/2011) којим је 

утврђено да одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке. 

Одредбама члана 46. став 2. и 4. 

Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'' број 129/07, 

34/10- Одлука УС и 54/11), утврђено 

је да одборник може поднети оставку 

између две седнице у форми оверене 

писане изјаве, као и да је Скупштина 

дужна да о поднетој оставци одлучи 

на првој наредној седници. 

Одборник СО Баточина 

Божидар Станојевић изабран са 

Изборне листе Коалиција Александар 

Вучић – Србија побеђује, дана 

26.07.2016. године, поднео је писану 

оставку на одборнички мандат, 

оверену 26.07.2016. године код 

Општинске управе општине Баточина 

под Ов. Бр. 3465. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) 

Скупштина општине Баточина је 

утврдила престанак мандата 

одборника Божидара Станојевића из 

Баточине, због поднете оставке. 

На основу члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима утврђено 

је да се против Одлуке  о престанку 

мандата одборника може изјавити 

жалба Управном суду. 

На основу наведеног, донета је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-579/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 48. и 56. 

Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 

9. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 7/12, 

16/13), и Извештаја Верификационог 

одбора, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

29.07.2016. године, у 10,15 часова, 

донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

I    ПОТВРЂУЈE СЕ мандат 

одборника Славољубу Петровићу, 

аутомеханичару из Баточине, са 

Изборне листе Коалиција Александар 

Вучић - Србија побеђује. 

 

II   Мандат одборника Славољуба 

Петровића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до 

истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 

III  Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

IV    Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења 

Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 56. Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) којима 

је утврђено да мандат одборника 

почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да скупштина одлучује о 

потврђивању мандата одборника, као 

и да у гласању поред одборника, могу 

учествовати и кандидати којима су 

мандати додељени у складу са чланом 

48. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне 

самоуправе да су изабрани. Такође, 

одредбама члана 48. став 2. Закона о 

локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010-

одлука УС и 54/2011)  утврђено је да 

када одборнику који је изабран са 

коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са Изборне листе 

коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке. 

Одборник Скупштине општине 

Баточина, Божидар Станојевић из 

Баточине изабран са Изборне листе 

Коалиција Александар Вучић – 

Србија побеђује, поднео је оверену 

оставку дана 26.07.2016. године на 

одборнички мандат. 

Општинска изборна комисија 

доделила је мандат одборника 

Славољубу Петровићу и издала 

уверење о избору за одборника број 

013-305/16-01 од 26.07.2016. године. 

Кандидат за одборникa Славољуб 

Петровић дао je писану сагласност да 

прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

На основу члана 56. став 7. 

Закона о локалним изборима утврђено 

је да се против Одлуке  о 

потврђивању мандата одборника 
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може изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке Скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-578/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 48. и 56. 

Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 

9. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 7/12, 

16/13), и Извештаја Верификационог 

одбора, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

29.07.2016.године, у 10,15 часова, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I    ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати 

одборника Скупштине општине 

Баточина, са Изборне листе Коалиција 

Александар Вучић - Србија побеђује, 

и то: 

 

1.  Наташи Живковић, рођеној 

07.06.1982. године, економисти 

из Жировнице, 

2.  Душану Младеновићу, 

рођеном 14.05.1954. године, в.к 

електричару из Бадњевца. 

 

II   Мандат одборника из става I ове 

Одлуке почиње да тече од дана 

доношења ове Одлуке и траје до 

истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 

III  Ова Одлука ће се објавити у 

''Слaужбеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

IV    Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења 

Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 56. Закона о локалним изборима 

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

34/2010-одлука УС и 54/2011) којима 

је утврђено да мандат одборника 

почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да скупштина одлучује о 

потврђивању мандата одборника, као 

и да у гласању поред одборника, могу 

учествовати и кандидати којима су 

мандати додељени у складу са чланом 

48. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне 

самоуправе да су изабрани. 

Такође, одредбама члана 48. 

став 2. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике 

Србије'' број 129/07, 34/10-Одлука УС 

и 54/11) утврђено је да, када 

одборнику који је изабран са 

коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату на изборној листи 
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коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке.  

Кандидату са Изборне листе 

Коалиција Александар Вучић- Србија 

побеђује, Здравку Младеновићу, 

престао је мандат одборника дана 

15.07.2016. године, због избора на 

функцију председника општине 

Баточина, па је Општинска изборна 

комисија на седници одржаној дана 

25.07.2016. године, доделила мандат 

првом следећем кандидату са исте 

изборне листе коме није био додељен 

мандат одборника, Наташи Живковић. 

Кандидату са Изборне листе 

Коалиција Александар Вучић-Србија 

побеђује, Николи Полићу, престао је 

мандат одборника дана 15.07.2016. 

године, због избора на функцију 

заменика председника општине 

Баточина, па је Општинска изборна 

комисија на седници одржаној дана 

25.07.2016. године доделила мандат 

првом следећем кандидату са исте 

изборне листе коме није био додељен 

мандат одборника, Душану 

Младеновићу. 

Кандидати за одборнике 

Наташа Живковић и Душан 

Младеновић, дали су писану 

сагласност да прихватају мандат 

одборника Скупштине општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-580/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 
 

 

На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Србије", број 

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

став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/08, 5/15), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о укидању Канцеларије за развој и 

унапређење спорта у општини 

Баточина 

 

 

Члана 1. 

 

 Овом Одлуком укида се 

Канцеларија за развој и унапређење 

спорта у општини Баточина (у даљем 

тексту: Канцеларија), основана 

Одлуком Скупштине општине 

Баточина број 020-208/07-01 од  

27.12.2007. године. 

 

Члан 2. 

 

Сва права и обавезе 

Канцеларије, даном ступања на снагу 

ове одлуке, прелазе на општину 

Баточина као оснивача. 

Канцеларија не поседује 

покретну и непокретну имовину . 

Канцеларија не поседује 

текући рачун. 

 

Члан 3. 

 

 О спровођењу ове Одлуке 

стараће се Општинска управа 

општине Баточина. 
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Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-581/16-01 од  

29.07.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 6. Закона о 

начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору 

(„Сл. гласник РС“, број 68/15), Одлуке 

о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних 

органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајне 

Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2015. годину („Сл. 

гласник РС“ 101/2015), члана 36. став 

1. тачка 8. Статута општине Баточина 

("Сл. гласник општине Баточина", 

број 10/08, 5/15), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

29.07.2016. године, усвојила је 

 

О Д Л У К У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки 

организациони облик у систему 

јединице локалне самоуправе 

општине Баточина 

 

Члан 1. 

   У Одлуци о максималном 

броју запослених на неодређено време 

за сваки организациони облик у 

систему јединице локалне самоуправе 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 1/16, 

6/16) став 2. мења се и гласи: 

 

''2. Максимални број 

запослених на неодређено време, за 

сваки организациони облик у систему 

јединице локалне самоуправе 

општине Баточина је следећи: 

 

Организациони облик Максимални број 

запослених на 

неодређено време 

Општинска управа општине Баточина  39 

Општинско јавно правобранилаштво 0 

Предшколска установа „Полетарац“ Баточина 33 

Културно-туристички центар „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина 

8 

Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина 7 

Фонд за уређење грађевинског 

земљишта,пољопривредногземљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту животне 

средине и комуналне делатности 

4 

Фонд за локалне и некатегорисане путеве 0 

ЈП „Лепеница Баточина“ Баточина 25 

УКУПНО: 116 
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Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о 

максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки 

организациони облик у систему 

јединице локалне самоуправе 

општине Баточина остаје 

непромењена. 

 

    Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-582/16-01 од 29.07.2016. 

године. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

  

 

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47-

50., члана 68. став 1. тачка 1. и члана 

69. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана  29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ 

Комисија за избор, именовања и 

административне послове  Скупштине 

општине Баточина у следећем 

саставу: 

 

1. Милица Лакета из 

Баточине, за председника 

2. Драгиша Анђелковић из 

Брзана, за заменика 

председника 

3. Небојша Радосављевић из 

Брзана, за члана 

4. Милица Павловић из 

Баточине, за члана 

5. Ненад Митровић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Комисије за 

избор, именовања и административне 

послове  бирају се за мандатни период 

за који је изабрана Скупштина. 

 

III Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XII                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2016. 

 9 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина, образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело 

Комисију за избор, именовања и 

административне послове у складу са 

чланом 68. став 1. тачка 1. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12). 

             Комисија за избор, именовања 

и административне послове 

Скупштине општине Баточина има 

пет чланова сагласно члану 48. став 3. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Комисије за 

избор, именовања и административне 

послове скупштине општине 

Баточина, предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини општине 

Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Комисија за избор, именовања и 

административне послове скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 69. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-583/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 

 
 На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47-

50., члана 68. став 1. тачка 2. и члана 

70. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 

представке и предлоге Скупштине 

општине Баточина у следећем 

саставу: 
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1. Александра Цакић из 

Баточине, за председника 

2. Славиша Стојановић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Иван Стојичић из 

Баточине, за члана 

4. Милорад Илић из 

Баточине, за члана 

5. Милан Арежина з 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Комисије за 

представке и предлоге Скупштине 

општине Баточина бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

            Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело 

Комисију за представке и предлоге у 

складу са чланом 68. став 1. тачка 2. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Комисија за представке и 

предлоге Скупштине општине 

Баточина има пет чланова сагласно 

члану 48. став 3. Пословника о раду 

скупштине(''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Комисије за 

представке и предлоге скупштине 

општине Баточина предложиле су 

одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини 

општине Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Комисија за избор, именовања и 

административне послове скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 70. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-584/16-01 од 29.07.2016. 

године. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 
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 На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47 - 

50., члана 68. став 1. тачка 3. и члана 

71. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

САРАДЊУ СА ДРУГИМ 

ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 

сарадњу са другим општинама и 

градовима Скупштине општине 

Баточина у следећем саставу: 

 

1. Дејан Аранђеловић из 

Баточине, за председника 

2. Срђан Лепојевић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Жарко Миљић из Баточине, 

за члана 

4. Саша Танасијевић из 

Баточине, за члана 

5. Александра  Вукојевић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Комисије за 

сарадњу са другим општинама и 

градовима Скупштине општине 

Баточина бирају се за мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују  стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело 

Комисију за сарадњу са другим 

општинама и градовима у складу са 

чланом 68. став 1. тачка 3. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Комисија за сарадњу са другим 

општинама и градовима Скупштине 

општине Баточина има пет чланова 

сагласно члану 48. став 3. Пословника 

о раду скупштине (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13)  
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У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Комисије за 

сарадњу са другим општинама и 

градовима скупштине општине 

Баточина предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини општине 

Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Комисије за сарадњу са другим 

општинама и градовима Скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 71. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-585/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), чланова 47- 

50., члана 59. тачка 8. и члана 67. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

безбедност Скупштине општине 

Баточина у следећем саставу: 

 

1. Бранислав Павловић из 

Баточине, за председника 

2. Андријана Цветковић из 

Милатовца, за заменика 

председника 

3. Дејан Златић из Баточине, 

за члана 

4. Ненад Јовановић из Брзана, 

за члана 

5. Томислав Мишић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

безбедност бирају се на мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и члану 

52. Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општина Баточина'' бр. 

10/08), којима је утврђено да 

скупштина општине оснива стална и 
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повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности, као и 

члану 47. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12) којим је 

одређено да се за разматрање и 

решавање појединих питања из 

надлежности скупштине општине и 

вршење других послова у складу са 

Пословником и Статутом општине 

Баточина образују стална радна тела 

чији се чланови бирају за мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за безбедност у складу са чланом 59. 

тачка 8. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12). 

Савет за безбедност 

Скупштине општине Баточина има 

пет чланова сагласно члану 48. став 2. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 07/12).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

безбедност Скупштине општине 

Баточина предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини општине 

Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за безбедност Скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 67. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-593/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 
  

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47-

50. и члана 61. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

буџет и финансије Скупштине 

општине Баточина у следећем 

саставу: 

1. Чедомир Јовановић из 

Баточине, за председника 

2. Наташа Живковић из 

Жировнице, за заменика 

председника 

3. Снежана Проковић из 

Граца, за члана 
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4. Живадинка Стијвић из 

Црног Кала, за члана 

5. Невена Кузмић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

буџет и финансије бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

 Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за буџет и финансије у складу са 

чланом  59. тачка 2. Пословника о 

раду скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Савет за буџет и финансије 

Скупштине општине Баточина има 

пет чланова сагласно члану 48. став 2. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13)  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

буџет и финансије Скупштине 

општине Баточина предложиле су 

одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини 

општине Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за буџет и финансије 

Скупштине општине Баточина даје 

мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља и друге послове 

утврђене чланом 61. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-587/16-01 од 

29.07.2016.године. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47-

50., члана 59. тачка 7. и члана 66. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

омладину и спорт Скупштине 

општине Баточина у следећем 

саставу: 

1. Драган Тодоровић из 

Баточине, за председника 

2. Звездан Петровић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Саша Чоловић из Баточине, 

за члана 

4. Никола Милосављевић из 

Баточине, за члана 

5. Жарко Станојевић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

омладину и спорт бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за омладину и спорт  у складу са 

чланом 59. тачка 7. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Савет за омладину и спорт 

Скупштине општине Баточина има 

пет чланова сагласно члану 48. став 2. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

омладину и спорт Скупштине 

општине Баточина предложиле су 

одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини 

општине Баточина. 
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             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за омладину и спорт 

Скупштине општине Баточина даје 

мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља и друге послове 

утврђене чланом 66. Пословника о 

раду скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-592/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47-

50., члана 59. тачка 1. и члана 60. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

питања локалне самоуправе 

Скупштине општине Баточина у 

следећем саставу: 

 

1. Василије Максовић из 

Кијева, за председника 

2. Вања Танасијевић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Дејан Коматовић из 

Баточине, за члана 

4. Весна Миловановић из 

Баточине, за члана 

5. Зоран Томић из Баточине, 

за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

питања локалне самоуправе бирају се 

за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 
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складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују се стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за питања локалне самоуправе у 

складу са чланом 59. тачка 1. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Савет за питања локалне 

самоуправе Скупштине општине 

Баточина има пет чланова сагласно 

члану 48. став 2. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

питања локалне самоуправе 

Скупштине општине Баточина, 

предложиле су одборничке групе 

сразмерно броју одборника које имају 

у Скупштини општине Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за питања локалне самоуправе 

Скупштине општине Баточина даје 

мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља и друге послове 

утврђене чланом 60. Пословника о 

раду скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-586/16-01 од  29.07.2016. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47- 

50., члана 59. тачка 5. и члана 64. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

пољопривреду и шумарство 

Скупштине општине Баточина у 

следећем саставу: 

1. Радован Стијовић из Црног 

Кала, за председника 

2. Славиша Милошевић из 

Жировнице, за заменика 

председника 

3. Мирослав Божовић из 

Баточине, за члана 

4. Томислав Јанковић из 

Баточине, за члана 

5. Цветко Костић из 

Милатовца, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

пољопривреду и шумарство бирају се 

за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина. 
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III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за пољопривреду и шумарство у 

складу са чланом 59. тачка 5. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 07/12, 16/13). 

Савет за пољопривреду и 

шумарство Скупштине општине 

Баточина има пет чланова сагласно 

члану 48. став 2. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

пољопривреду и шумарство  

Скупштине општине Баточина 

предложиле су одборничке групе 

сразмерно броју одборника које имају 

у Скупштини општине Баточина. 

            Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за пољопривреду и шумарство 

Скупштине општине Баточина даје 

мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља и друге послове 

утврђене чланом 64. Пословника о 

раду скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-590/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 
 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47- 

50., члана 59. тачка 4. и члана 63. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
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 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

привреду Скупштине општине 

Баточина у следећем саставу: 

1. Момчило Милановић из 

Жировнице, за председника 

2. Славољуб Петровић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Жељко Вучковић из 

Баточине, за члана 

4. Марија Банашевић из 

Баточине, за члана 

5. Иван Алексић из Баточине, 

за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

привреду бирају се за мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за привреду у складу са чланом 59. 

тачка 4. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Савет за привреду Скупштине 

општине Баточина има пет чланова 

сагласно члану 48. став 2. Пословника 

о раду скупштине (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савета за 

привреду Скупштине општине 

Баточина предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини општине 

Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за привреду Скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 63. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-589/16-01  од 

29.07.2016.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 
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 На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон), члана 52. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општина 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15), члана 47 - 

50., члана 59. тачка 3. и члана 62. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ,  

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

урбанизам, саобраћај, комунално-

стамбене делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине 

Баточина у следећем саставу: 

 

1. Срђан Биорац из Баточине 

за председника 

2. Душа Младеновић из 

Бадњевца, за заменика 

председника 

3. Вељко Ерцег из Баточина, 

за члана 

4. Ненад Ђорђевић из 

Баточине, за члана 

5. Саша Петровић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa 

урбанизам, саобраћај, комунално-

стамбене делатности и заштиту 

животне средине бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III   Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за урбанизам, саобраћај, комунално-

стамбене делатности и заштиту 

животне средине у складу са чланом 

59. тачка 3. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XII                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2016. 

 21 

Савет за урбанизам, саобраћај, 

комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Скупштине 

општине Баточина има пет чланова 

сагласно члану 48. став 2. Пословника 

о раду скупштине (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду, председника и 

чланове Савета за урбанизам, 

саобраћај, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне 

средине Скупштине општине 

Баточина предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини општине 

Баточина. 

            Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за урбанизам, саобраћај, 

комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Скупштине 

општине Баточина даје мишљења на 

предлоге прописа и одлука које 

доноси Скупштина општине и обавља 

и друге послове утврђене чланом 62. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-588/16-01 од 

29.07.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

  

На основу члана 36. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 52. Статута општине Баточина 

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

10/08, 5/15), члана 47. - 50., члана 59. 

тачка 6. и члана 65. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 29.07.2016. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за 

друштвене делатности  Скупштине 

општине Баточина у следећем 

саставу: 

1. Бранка Вучковић из 

Баточине, за председника 

2. Јелена Милановић из 

Баточине, за заменика 

председника 

3. Анђелија Кочановић из 

Баточине, за члана 

4. Мирјана Стајић из 

Баточине, за члана 

5. Марко Станојевић из 

Баточине, за члана 

 

II  Председник, заменик 

председника и чланови Саветa за 

друштвене делатности бирају се за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина. 

 

III  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 
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 О б р а з л о ж е њ е 

            Правни основ за доношење 

овог Решења садржан је у члану 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон) и члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општина Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

којима је утврђено да скупштина 

општине оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из 

њене надлежности, као и члану 47. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13) којим је одређено да се за 

разматрање и решавање појединих 

питања из надлежности скупштине 

општине и вршење других послова у 

складу са Пословником и Статутом 

општине Баточина образују стална 

радна тела чији се чланови бирају за 

мандатни период за који је изабрана 

Скупштина.  

             Скупштина општине Баточина 

образује као стално радно тело Савет 

за друштвене делатности у складу са 

чланом 59. тачка 6. Пословника о раду 

скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

Савет за друштвене делатности 

Скупштине општине Баточина има 

пет чланова сагласно члану 48. став 2. 

Пословника о раду скупштине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13).  

У складу са чланом 49. 

Пословника о раду скупштине, 

председника и чланове Савет за 

друштвене делатности Скупштине 

општине Баточина предложиле су 

одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини 

општине Баточина. 

             Сходно члану 52. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15) 

Савет за друштвене делатности 

Скупштине општине Баточина даје 

мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља и друге послове 

утврђене чланом 65. Пословника о 

раду скупштине (''Службени гласник 

општине Баточина'' број 7/12, 16/13). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-591/16-01 од 29.07.2016. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 
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