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РЕГИСТАР АКАТА ОБЈАЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА“ 
У 2017. ГОДИНИ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о давању овлашћења за закључење Предуговора о 
инвестиционом улагању 

1 1 

2. 
Одлука о изради II Измене и допуне Плана детаљне 
регулације Државног пута Ι реда М -1.11 Крагујевац-коридор X 
(деоница Баточина стационажа км 5+000 до 14+773) 

1 1 

3. 
Одлука о укидању статуса добра у општој употреби у јавној 
својини општине Баточина 

1 7 

4. 
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за 2017. годину 

1 7 

5. 
Одлука о првој допуни Одлуке о социјалној заштити општине 
Баточина 

1 8 

6. 
Одлука о прибављању непокретности непосредном погодбом 
у јавну својину општине Баточина 

4 11 

7. 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине  Баточина 
непосредном погодбом предузећу ''Ораница силоси'' доо 
Крагујевац 

4 12 

8. 
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности у јавној 
својини општине Баточина 

4 13 

9. 
Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа 
''Лепеница Баточина'' Баточина 

4 14 

10. 
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања 
општине Баточина за 2017. годину 

4 15 

11. 
Одлука о првој измени Одлуке о приступању изради 
Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017-20222 

4 32 

12. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Дома здравља Баточина за 2017. 
годину 

8 8 

13. 

Одлука о давању сагласности на Извештај о раду  и 
финансијски извештај Центра за социјални рад за општине 
Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина за 2017. 
годину 

8 8 

14. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Предшколске установе ''Полетарац'' 
Баточина за 2017. годину 

8 9 

15. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Основне школе ''Свети Сава'' Баточина 
за 2017. годину 

8 9 

16. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Средње школе ''Никола Тесла'' 
Баточина за 2017. годину 

8 10 

17. Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 8 10 
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финансијски извештај Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 
Баточина за 2017. годину 

18. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Културно-туристичког центра ''Доситеј 
Обрадовић'' Баточина за 2017. годину 

8 11 

19. 
Одлука о давању сагласности на Извештај о раду и 
финансијски извештај Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 
Баточина за 2017. годину 

8 11 

20. Одлука о организацији Општинске управе опшштине Баточина 8 12 

21. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 
општине Баточина 

8 28 

22. 
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта општине Баточина за 
2017. годину 

8 29 

23. 
Одлука о давању сагласности на Програм унапређења 
система јавне расвете на територији општине Баточина, II 
фаза 

8 29 

24. Одлука о јавним паркиралиштима 8 30 

25. 
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина 

8 35 

26. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина о ценама комуналних 
услуга 

8 41 

27. 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Баточина за 2016. 
годину 

13 1 

28. 
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине 
Баточина за 2017. годину 

13 51 

29. 
Одлука о шестој измени и допуни Одлуке о локалним 
комуналним таксама 

13 81 

30. 
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине 
Баточина 2017-2022 

13 82 

31. Одлука о IV измени Одлуке о грађевинском земљишту 13 215 

32. 
Одлука о преносу права коришћења на непокретности Јавном 
предузећу ''Лепеница Баточина“ Баточина 

13 216 

33. Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику 13 216 

34. 
Одлука о I измени Одлуке о установама културе чији је 
оснивач општина Баточина 

13 219 

35. 
Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава 
за водотокове другог реда на територији општине Баточина за 
2017. годину 

13 220 

36. 

Одлука о давању сагласности на Програм унапређења 
система јавне расвете на територији.. општине Баточина, II 
фаза, за унапређење система јавне расвете на територији МЗ 
Доброводица и МЗ Градац 

13 252 

37. 
Одлука о давању сагласности на дугорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 
Баточина за период 2017-2026 

13 152 

38. 
Одлука о давању сагласности на средњорочни план пословне 
стратегије и развоја Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 
Баточина за период 2017-2021 

13 253 
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39. 
Одлука о преносу права коришћења на непокретности Центру 
за социјални рад за општине Баточина Рача и Лапово 
,,Шумадија“ са седиштем у Баточини 

13 253 

40. 
Одлука о давању на коришћење путничког возила марке 
"FORD" модел "TOURNEO 2.0 TD" Спортском савезу општине 
Баточина 

13 254 

41. 
Одлука о приступању иницијативи за успостављање сарадње 
са градовима и општинама у сливу Велике Мораве 

13 255 

42. 
Одлука о давању сагласности на Статут  Народне библиотеке 
„Вук Караџић“ Баточина 

13 256 

43. 
Одлука о давању сагласности на Статут Културно - 
туристичког центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина 

13 256 

44. Одлука о усвајању Извештаја Анкетног одбора 13 262 

45 
Одлука о II измени и допуни Плана детаљне регулације 
државног пута I реда М-1.11. Крагујевац - Коридор X (деоница 
Баточина стационажа 5+000 до 14+773) 

18 47 

46. 
Одлука о другој нзмени Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из Баточине са 
Законом о јавним предузећима 

18 82 

47. 
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету 
општине Баточина за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. 
године 

23 1 

48. 
Одлука о максималном броју запослених на неодређено 
време за сваки организациони облик у систему  локалне 
самоуправе општине Баточина за 2017. годину 

23 1 

49. 
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији општине 
Баточина 

23 3 

50. Одлука о додели ''Септембарских награда'' у 2017. години 23 14 

51. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о првој измени 
Статута Јавног предузећа ''Лепеница Баточина''  Баточина 

23 15 

52. 
Одлука о преносу права коришћења на непокретности Јавном 
предузећу ''Лепеница Баточина'' Баточина 

23 15 

53. 
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету 
општине Баточина за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. 
године 

27 1 

54. 
Одлука о давању сагласности на програм коришћења 
субвенција за 2017 .годину ЈП „Лепеница Баточина“ из 
Баточине 

27 2 

55. 
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине 
Баточина за 2017. годину 

27 2 

56. 
Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) 
општине Баточина 2017-2022 

27 28 

57. Одлука о грађевинском земљишту 27 128 

58. 
Одлука о приступању прибављања непокретности 
непосредном погодбом у јавну својину општине Баточина 

27 154 

59. 
Одлука о отуђењу непокретности у јавној својини општине 
Баточина непосредном погодбом 

27 155 

60. 
Одлука о усвајању Плана генералне регулације за седиште 
јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО 

31 1 
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Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан) 

61. 
Одлука о прихватању предлога за промену Статута општине 
Баточина 

31 104 

62. Одлуке о приступању промени Статута општине Баточина 31 105 

63. 
Одлука о отпису и конверзији потраживања општине Баточина 
према Грађевинском предузећу „Мостоградња“ акционарско 
друштво Београд 

31 105 

64. 
Одлука о давању сагласности о отпису потраживања према 
„Друштву за одржавање зграда“ д.о.о. Београд 

31 106 

65. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 
општинеБаточина 

31 107 

66. 
Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине 
Баточина, за 2017 . 

33 1 

67. Одлука о буџету општине Баточина, за 2018. годину 33 23 

68. 
Одлука о другој допуни Одлуке о општинским 
административним таксама за услуге које врши Општинска 
управа општине Баточина 

33 93 

69. 
Одлука о седмој измени Одлуке о локалним комуналним 
таксама 

33 93 

70. Одлука о измени и допуни Статута општине Баточина 33 95 

71. 
Одлука о месним заједницама на територији општине 
Баточина 

33 98 

72. 
Одлука о измени Одлуке о отуђењу непокретности у јавној 
својини општине Баточина непосредном погодбом 

33 102 

73. 
Одлука о давању сагласности на Програм коришћења 
субвенција ЈП ''Лепеница Баточина'' из Баточине за 2018. 
годину 

33 106 

74. 
Одлука о трећој измени Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из Баточине са 
Законом о јавним предузећима 

33 107 

75. 
Одлука о давању сагласности на Програм пословања  Јавног 
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за 2018. годину 

33 110 

76. 

Одлука о давању сагласности на Одлуку о првој измени и 
допуни средњорочног плана пословне стратегије и развоја 
Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за период 
2017-2021 

33 111 

77. 

Одлука о давању сагласности на Одлуку о првој измени и 
допуни дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног 
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за период 2017-
2026 

33 111 

78. 
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о основној и додатној 
подршци детету и ученику 

33 112 

79. 

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по 
основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната 
у употреби без утврђеног статуса на територији општине 
Баточина за период  од 2017-2020. године 

33 113 

80. 
Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине 
Баточина 

33 160 

81. Одлука о реализацији буџета општине Баточина у делу 33 161 
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планираних расхода услзге социјалне заштите за 2018. годину 

 
Б) РЕШЕЊА 

1. 
Решење о другој измени и допуни Решења о образовању 
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији 
општине Баточина 

1 9 

2. 
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Баточина за 2016. 
годину 

1 9 

3. 
Решење о усвајању Годишњег плана рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Баточина за 2017. годину 

1 10 

4. 
Решење о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и 
Лапово ''Шумадија'' Баточина 

1 10 

5. 
Решење о именовању председника и чланова Управног 
одбора Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и 
Лапово ''Шумадија'' Баточина 

1 11 

6. 
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и 
Лапово ''Шумадија'' Баточина 

1 12 

7. 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и 
Лапово ''Шумадија'' Баточина 

1 13 

8. 
Решење  о првој измени Решења о образовању Савета за 
друштвене делатности Скупштине општине Баточина 

1 14 

9. 
Решење о првој измени Решења о образовању Комисије за 
сарадњу са другим општинама и градовима Скупштине 
општине Баточина 

1 15 

10. 
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за 
урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине Скупштине општине 

1 16 

11. 
Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања за разрешење  заменика 
председника Скупштине општине Баточина 

4 1 

12. 
Решење о разрешењу заменика председника Скупштине 
општине Баточина 

4 2 

13. 
Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања за избор  заменика председника 
Скупштине општине Баточина 

4 3 

14. 
Решење о избору заменика председника Скупштине општине 
Баточина 

4 3 

15. 

Решење о образовању Комисије за израду Предлога 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Баточина 
за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину 

4 4 

16. 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине 
Баточина за 2017. годину 

4 8 

17. Решење о образовању Комисије која расписује и спроводи 4 12 
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јавни оглас за отуђење или давање у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини и отуђење или давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од 
тржишне цене односно закупнине или без накнаде, на 
територији општине Баточина 

18. 
Решење о давању сагласности на План рада и финансијски 
план Црвеног крста Баточина за 2017. годину 

8 54 

19. 
Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад за 
општине Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина 

8 55 

20. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра 
за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово 
''Шумадија'' Баточина 

8 56 

21. 
Решење о разрешењу дужности председника и чланова 
Комисије за планове општине Баточина 

13 257 

22. 
Решење о образовању Комисије за планове општине 
Баточина 

13 257 

23. 
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина 

13 259 

24. 
Решење o именовању директора Јавног предузећа ''Лепеница 
Баточина'' Баточина 

13 260 

25. 
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Дома здравља Баточина 

13 262 

26. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Средње школе  ''Никола Тесла'' Баточина 

23 17 

27. 
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Предшколске установе ''Полетарац'' Баточина 

23 19 

28. 
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Народне библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина 

23 20 

29. 
Решење о престанку дужности директора Дома здравља 
Баточина 

23 21 

30. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома 
здравља Баточина 

23 22 

31. 
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације на територији општине Баточина 

31 108 

32. 
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за 
безбедност Скупштине општине Баточина 

31 111 

33. 
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за 
омладину и спорт Скупштине општине Баточина 

31 112 

34. 
Решење о првој измени Решења о образовању Савета за 
пољопривреду и шумарство Скупштине општине Баточина 

31 113 

35. 
Решење о другој измени Решења о образовању Савета за 
урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине Скупштине општине Баточина 

31 114 

36. 
Решење о другој измени Решења  о образовању Савета за 
друштвене делатности Скупштине општине Баточина 

31 115 

37. 
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Баточина за 2017. 
годину 

33 154 

38. 
Решење о усвајању Годишњег плана рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Баточина за 2018. годину 

33 157 
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39. 
Решење о давању сагласности на План рада и финансијски 
план Црвеног крста Баточина за 2018. годину 

33 160 

 
В) ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1. 
Прва измена Кадровског плана Општинске управе општине 
Баточина за 2017. годину 

13 77 

2. 
Кадровски план Општинске управе општине Баточина за 2018. 
годину 

33 90 

3. 
Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних 
путева општине Баточина за 2018. годину 

33 103 

 
Г) ЗАКЉУЧЦИ 

1. 
Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности 
саобраћаја на подручју општине Баточина за период 
01.07.2016. - 31.12.2016. године 

8 54 

2. 
Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности 
саобраћаја на подручју општине Баточина за период 
01.01.2017.-30.06.2017. године 

23 16 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о Плану јавних 
набавки Општинске управе општине Баточина за 2017. годину 

6 1 

2. 
Одлука о усвајању Програма контроле и смањења популације 
напуштених паса и мачака на теритоторији општине Баточина 

12 59 

3. 
Одлукa о давању претходне сагласности на Нацрт Одлуке о 
првој измени и допуни Одлуке о плану јавних набавки 
Општинске управе општине Баточина за 2017. годину 

14 1 

4. 
Oдлука о расподели средстава за традиционалне цркве и 
верске заједнице за 2017. Годину 

20 6 

5. 
Одлука о утврђивању висине накнаде за рад личног пратиоца 
детета 

22 1 

6. 
Одлука о давању сагласности за закључење Споразума о 
сарадњи између општине Рача, Лапово и Баточина 

22 2 

7. 
Одлука о давању сагласности на конверзију потраживања 
према „Холдинг Каблови“ а.д. Јагодина у удео општине 
Баточина у капиталу друштва 

28 1 

8. 
Одлука о давању сагласности на План зимског одржавања 
локалних путева и улица на територији општине Баточина за 
2017/2018 годину 

29 1 

9. 
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2018. годину на територији општине Баточина 

30 10 
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Б) РЕШЕЊА 

1. 
Решење о престанку рада начелника Општинске управе 
општине Баточима 

2 1 

2. 
Решење о постављењу вршиоца дужности начелника 
Општинске управе општине Баточина 

2 2 

3. Решење о образовању Конкурсне комисије 2 3 

4. 

Решење о давању сагласности на Годишњи план и програм 
рада управљања и одржавања објеката комуналне 
инфраструктуре и путевима на територији општине Баточина 
за 2017. годину 

3 1 

5. 
Решење о давању сагласности на Програм рада редовног 
одржавања зелених и јавних површина и уопште објеката 
комуналне инфраструктуре за 2017. годину 

3 1 

6. 
Решење о разрешењу вршиоца дужности начелника 
Општинске управе општине Баточина 

5 1 

7. 
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине 
Баточина 

5 2 

8. 
Решење о давању сагласности на Извештај пописне комисије 
о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2016. године 

6 2 

9. 

Решење о давању сагласности за закључење Уговора о 
набавци каменог агрегата за потребе насипања и одржавања 
локалних и некатегорисаних путева на територији општине 
Баточина 

7 1 

10. 
Решење о давању сагласности за закључење Уговора о 
набавци горива за моторна возила 

8 1 

11. Решење о образовању Савета за здравље општине Баточина 8 4 

12. 
Решење о давању сагласности на Уговор о наставку изградње 
фекалне канализације у насељу Доња Мала у Баточини 

9 1 

13. 
Решење о давању сагласности на Уговор о пружању услуге 
стручног надзора над извођењем радова на изградњи 
фекалне канализације у Баточини 

9 2 

14. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Фудбалског 
клуба „ЖСК“ из Жировнице 

9 3 

15. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Карате клуба 
„Баточина“ из Баточине 

9 4 

16. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Спортског 
савеза општине Баточина из Баточине 

9 5 

17. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Ошштинског 
фудбалског савеза Баточина 

9 6 

18. Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 9 7 
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финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Кошаркашког 
клуба ,,Слога“ из Баточине 

19. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Шаховског 
клуба „Стражевица“ из Баточине 

9 8 

20. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Спортског 
удружења „Соколићи“ из Баточине 

9 9 

21. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Дечијег 
спортског клуба “Спортић“ из Баточине 

9 10 

22. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Фудбалског 
клуба „Слога“ из Баточине 

9 11 

23. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Фудбалског 
клуба „Младост“ из Црног Кал 

9 12 

24. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Фудбалског 
клуба „Бадњевац“ из Бадњевца 

9 13 

25. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Фудбалског 
клуба „Слога“ из Милатовца 

9 14 

26. 

Решење о давању сагласности на Уговор o дотацијама ради 
финансирања програма спортских удружења и савеза у 2017. 
години, закључен између Општине Баточина и Карате клуба 
„Енпи“ из Брзана 

9 15 

27. 
Решење о давању сагласности на Уговор о пружању услуге 
хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територије 
општине Баточина 

10 35 

28. 
Решење о давању сагласности на Aнекс Ι Уговора о 
поверавању комуналних послова на одржавању објеката 
комуналне инфраструктуре на територији општине Баточина 

14 2 

29. 
Решење о давању сагласности на Уговор о пружању услуге 
израде пројектно-техничке документације за ревитализацију 
пољских путева 

14 3 

30. 
Решење о давању сагласности на Уговор о пружању услуге 
ванлинијског превоза путника 

14 4 

31. 
Решење о образовању Комисије Комисије за избор пројеката  
у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета 
општине Баточина 

16 8 

32. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка 16 10 
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расподеле средстава за традиционалне цркве и верске 
заједнице послова на одржавању објеката комуналне 
.инфраструктуре на територији општине Баточина 

33. 
Решење о давању сагласности на Правилник о 
систематизацији послова и радних задатака Народне 
библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина  

16 11 

34. 
Решење о измени Решење о образовању Жалбене комисије у 
општини Баточина 

18 33 

35. 
Решење о именовању Радне групе за израду Локалног 
антикорупцијског плана општине Баточина 

18 34 

36. 
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Културно - туристичком центру 
''Доситеј Обрадовић'' Баточина 

18 35 

37. 
Решење о одобравању посебног програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 
Општинском фудбалском савезу Баточина 

18 43 

38. 
Решење о одобравању посебног програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 
Спортском савезу општине Баточина из Баточине 

18 45 

39. 

Решење о расподели средстава из буџета општине Баточина 
за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као 
и пројеката уметничких, односно стручних и научних 
истраживања у култури 

20 3 

40. 
Решење о престанку рада начелника Општинске управе 
општине Баточина 

21 11 

41. Решење о образовању Конкурсне комисије 21 12 

42. 
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине 
Баточина 

24 36 

43. 
Решење о образовању комисије за утврђивање основаности 
захтева и висни накнаде штете коју проузрокују напуштене 
животиње 

28 8 

44. 
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Културно - туристичком центру 
''Доситеј Обрадовић'' Баточина 

29 23 

 
В) ПРАВИЛНИЦИ 

1. 
Правилник о ближим условима и начину остваривања права 
на услугу социјалне заштите лични пратиоц детета 

8 2 

2. 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у општинској управи општине Баточина 

10 1 

3. 

Правилник о начину и поступку остваривања права на 
бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним 
општим и посебним паркиралиштима за особе са 
инвалидитетом и друга лица 

10 36 

4. 

Правилник о критеријумима, начину и поступку доделе 
средстсва или недостајућег дела средстава из буџета 
општине Баточина за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удржења 

12 3 

5. 
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор 
пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из 

12 9 
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буџета општине Баточина 

6. 
Правилник o коришћењу средстава за репрезентацију у 
општини Баточина 

12 14 

7. 
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 

12 21 

8. 
Правилник о начину и поступку доделе средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама на 
територији општине Баточина из буџета општине Баточина 

12 46 

9. 

Правилник о додели пчелињих друштава и опреме за 
пчеларство (кошшнице) на територији општине Баточина у 
оквиру пројекта „Едукација и оспособљавање младих за 
самозапошљавање у области пчеларства“ 

12 48 

10. Правилник о категоризацији спортских организација 12 51 

11. Правилник о јавним паркиралиштима 18 36 

12. 
Правилник о остваривању права на основну и додатну 
подршку детету и ученику 

18 39 

13. 
Правилник о ученичким и студентским стипендијама које се 
исплаћују из буџета општине Баточина 

21 1 

14. Правилник о стипендирању спортиста 21 7 

15. 
Правилник о првој измени Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права на услугу социјалне заштите 
лични пратиоц детета 

22 1 

16. 
Правилник о првој измени и допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској  
управи  општине Баточина 

26 1 

17. 
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана и 
мерилима за одређивање навчане накнаде за штету коју 
проузрокују напуштене животиње 

28 2 

18. 
Правилник о другој измени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској  управи  општине Баточина 

29 13 

19. Правилник о једнократној помоћи породици за новорођенчад 29 18 

20. 
Правилник о првој измени и допуни Правилника о 
стипендирању спортиста 

29 23 

21. 
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 
општини Баточина 

30 13 

22. 
Правилник о коришћењу службених  возила за  потребе 
органа општине Баточина 

30 40 

23. 
Правилник о првој измени Правилника о једнократној помоћи 
породици за новорођенчад 

32 1 

24. 
Правилник о трећој измени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Баточина 

34 1 

 
Г) ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1. 
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Баточина за 2017. годину 

8 6 

2. Програм унапређења система јавне расвете на територији 12 1 
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општине Баточина, II фаза, за унапређење система јавне 
расвете на територији МЗ Доброводица и МЗ Градац 

3. 
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2017. годину 

17 1 

4. 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Општине Баточина за 
2017. годину 

24 1 

5. 
Програм о првој измени Програма коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Баточина за 2017. годину 

30 12 

6. 
Програм о првој измени Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину 

32 1 

 
Д) ЗАКЉУЧЦИ 

1. 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Председника општине 
Баточина и Општинског већа општине Баточина за период од 
15.07.2016. до 31.12.2016. године 

3 2 

2. 
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету 
општине Баточина за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. 
године 

18 1 

3. 
Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету 
општине Баточина за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. 

 
26 

 

 
5 
 

 
Ђ) ПРЕДЛОЗИ 

1. 
Предлог одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време за сваки организациони облик у систему  
локалне самоуправе општине Баточина за 2017 годину 

20 1 

2. Предлог за промену Статута општине Баточина 30 1 

 

Е) НАРЕДБЕ 

1. Наредба за набавку противградних ракета   12 72 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Баточина 

15 1 

2. 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Баточина 
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на Одлуку о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини у општини Баточина 

25  
25 

1 
15 

 
Б) РЕШЕЊА 

1. Решење о образовању Комисије за располагање 30 8 
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грађевинским земљиштем 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

А) ЈАВНИ ПОЗИВИ 
 

Р.бр. Назив 
Бр. 

Сл.гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Баточина за 2018. годину 

16 12 

2. 
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања 
накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Баточина за 2018. годину 

16 16 

 
Б) КОДЕКСИ 

1. 
Кодекс понашања службеника и намештеника општине 
Баточина 

30 2 

 
РАДНА ТЕЛА 

 

А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о првој измени и допуни Одлуке о утврђивању 
коефицијената за обрачун  и исплату плата изабраних, 
именованих и постављених лица у општини Баточина 

12 73 

2. 
Одлука о утврђивању накнада за рад одборника и чланова 
сталних радних тела Скупштине општине Баточина и чланова 
Општинског већа општине Баточина 

12 73 

3. 
Oдлука о утврђивању накнада за рад одборника и чланова 
радних тела Скупштине општине Баточина и чланова 
Општинског већа општине Баточина 

17 3 

 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАТОЧИНА 
 

А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о поступку и мерилима за именовање директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Баточина 

11 1 

 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ 

 

А) ПОСЛОВНИЦИ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. Пословник о раду Комисије за поланове општине Баточина 16 1 
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САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 
 

А) ПОСЛОВНИЦИ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. Пословник о раду Савета за здравље општине Баточина 35 1 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

 
А) ОДЛУКЕ 

Р.бр. Назив  
Бр. 

Сл. гл. 
Бр. 

стране 

1. 
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта (пречишћен текст) 

19 1 

2. 
Oдлука о усклађивању пословања Јавног предузећа 
"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о јавним 
предузећима (пречишћен текст) 

19 11 

 
 
 
 
 
 


