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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
08.04.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 8 

 

      На основу члана 30. став 5. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

бр.18/10, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 

95/2018 – др. закон и 10/2019), а у вези са 

чланом 2. Правилника о критеријумима за 

утврђивање мањег, односно већег боја 

деце од броја деце који се уписује у 

васпитну групу („Службени гласник РС”, 

број 44/2011) и члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 

бр. 10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.04.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању већег броја  деце у 

млађој васпитној групи у  

Предшколској установи  ''Полетарац'' 

Баточина 

 

I Утврђује се да млађа 

васпитна група у Предшколској установи' 

,,Полетарац“ Баточина може  имати доо 

20% већи број деце узраста од 3 до 4 

године, од броја који је утврђен Законом 

о предшколском васпитању и образовању.  

 

II Решење ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине Баточина'. 

 

III Решење доставити 

Предшколској установи ,,Полетарац“ 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 Предшколска установа 

',,Полетарац“ Баточина се, у складу са 

чланом 30. став 5.  Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(у даљем тексту: Закон), обратила 

Општинском већу општине Баточина 

захтевом број 498/2019, наш број 60-3/19-

01 од 29.03.2019. године, да се утврди 

20% већи број деце од броја који се 

уписује у васпитну групу како би се 

формирала млађа васпитна група са 

већим бројем деце.  

 Одредбама члана 30. став 1. Закона 

прописано је да се васпитно - образовни 

рад са децом организује у васпитним 

групама и утврђене су врсте васпитних 

група по узрасту деце, а ставом 3. истог 

члана број деце која се уписују у 

васпитну групу истог узраста. У складу са 

чланом 30. став 5. Закона, оснивач може 

утврдити мањи, односно највише 20% 

већи број деце од броја који се уписује у 

васпитну групу, у складу са 

критеријумима које прописује министар. 

Одредбама члана 2. Правилника о 

критеријумима за утврђивање мањег, 

односно већег боја деце од броја деце 

који се уписује у васпитну групу 

прописани су се критеријуми за 

утврђивање мањег, односно највише 20% 

већег броја деце од броја који се уписује у 

васпитну групу, које примењује оснивач 

ако не постоји могућност за формирање 
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васпитних група у складу са Законом о 

предшколском васпитању и образовању.  

 Након разматрања наведеног 

захтева, сходно одредбама закона и 

правилника, Општинско веће општине 

Баточина донело је одлуку као у 

диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-247/19-01 од 08.04.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младенови 

_______________________ 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 4. 

Закона о правима пацијената („Службенн 

гласник РС" број 45/13) 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 08.04.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на 

Извештај о раду Савета за 

здравље општине Баточина за 

2018. годину  

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Извештај о раду Савета за здравље 

општине Баточина за 2018. годину бр. 

53-10/19-01. 

 

II Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

   

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-248/19-01 од 08.04.2019.године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

______________________ 

 

На основу члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 

број 10/16), и одредаба Одлуке о јавним 

паркиралиштима (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/2017), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.04.2019. 

године, донело је 

ПРАВИЛНИК  

о првој измени и допуни Правилника 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  

Члан 1. 

У Правилнику 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 (,,Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 10//17), у 

члану 4. став 1. после тачке 9.  додаје се 

нова тачка 10. која гласи: 

 

,,10. особе са телесним оштећењем срчане 

функције услед прележаног инфаркта 

миокарда, трауме или извршене 

операције, срчаних мана, као и поремећај 

ритма са уграђеним пејсмекером - 80% - 

100%.“ 

 У ставу 4. речи ,,тач. 5, 6, 7, 8, и 9.“ 

замењују се речима ,,тач. 5, 6, 7, 8, 9. и 

10.“. 
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Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-5/19-01 од 08.04.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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