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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
 

БАТОЧИНА 
29.11.2013. године 

ГОДИНА 2013. 
БРОЈ  15 

 
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и 

члана 7а Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 

78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 

36. Закона о изменама и допунама 

Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, број 

47/2013) члана 20 став 1. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', 129/07) и члана 23. став 

1. тачка 4. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', 10/08), 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 

29.11.2013.године, донело је 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ 

ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

 

Овoм одлуком утврђују се 

просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 

2014. годину на територији општине 

Баточине. 

 

Члан 2. 

 

На територији општине 

Баточине одређено је 5 зона за 

утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне 

опремљености и опремљености 

јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима 

општине Баточине, односно са 

радним зонама и другим садржајима у 

насељу, и то: прва зона, друга зона, 

трећа зона, четврта зона и 

индустријска зона, с тим да су прва 

зона и индустријска зона утврђене за 

најопремљеније зоне. 

 

 Просечне цене квадратног 

метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014. годину на 

територији општине Баточина износе: 

 

 

Групе непокретности 
Назив зоне 
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Прва зона Друга 

зона 

Трећа 

зона 

Четврта 

зона 

Индустријска 

зона 

1. Грађевинско земљиште 1.458,00 1.458,00 779,00 779,00 1.458,00 

2. Пољопривредно земљиште 25,89 24,01 21,93 19,93 25,89 

3. Шумско земљиште 31,00 28,00 25,00 22,00 31,00 

4. Станови 53.856,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 

5. Куће за становање 43.750,00 31.252,00 20.795,00 10.333,00 43.750,00 

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе  

за обављање делатности 

93.750,00 93.750,00 57.021,00 57.021,00 93.750,00 

7. Гараже и гаражна места 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 8.000,00 

 

 

Члан 3. 

 

 Ову одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' и на интернет страни 

Општине Баточина. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' а примењује се од 01. 

јануара 2014. године.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-740/13-01 од 29.11.2013. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радиша Милошевић 

 

 

 

 

 

 
 На основу члана 13. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС",107/05, 72/09-др. Закон, 

88/10. 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 

42. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13), 

и члана 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 8/12), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 29.11.2013. године 

донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

Образује се Савет за здравље 

општине Баточина као посебно радно 

тело Општинског већа општине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

 

Савета за здравље се образује у 

следећем саставу:  

 

1. Др Ана Аничић, представник 

Дома здравља Баточина 
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2. Браца Илић, представник Дома 

здравља Баточина 

3. Горан Милићевић, 

представник удружења грађана 

4. Драгиша Ђуричковић, 

представник локалне 

самоуправе 

5. Љиљана Ђорђевић, 

представник Репуличког фонда 

за здравствено оснгурање за 

шумадијски округ Крагујевац. 

 

Члан 3. 

 

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 

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. 

 

Члан 4. 

 

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 
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области здравства уз 

подржавање трајних 

иницијатива за бригу о здрављу 

грађана. 

Члан 5. 

 

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. 

 

Члан 6. 

 

Савет за здравље на првој 

седници из састава својих чланова 

бира председника и заменика 

председника. 

 Прву односно констутативну 

седницу Савета сазива Председник 

општине. 

Члан 7. 

 

Мандат чланова Савета тече од 

дана ступања на снагу ове Одлуке и 

траје до истека мандата одборницима 

Скупштине општине Баточина. 

 

Члан 8. 

 

Чланови Савета за здравље 

обавезни су да у свом раду поступају 

у складу са прописима којима се 

уређује заштита података о личности. 

 

Члан 9. 

 

Ова одлуку ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-741/13-01 од 29.11.2013. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 

 На основу члана 38. и 39. 
Закона о правима пацијената 
("Службени гласник Републике 
Србнје". број 45/13) и члана 43. 
Пословника о раду Општинског 
већша општине Баточина ("Службени 
гласник општине Баточина", број 
8/12), Општинско веће општине 
Баточина,  на седници одржаној дана 
29.11.2013. године,  донело је 

 
 
 

О Д Л У К У 
ОРГАНИЗОВАЊУ, 

ФИНАНСИРАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА САВЕТНИКА 

ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се 

организовање. финансирање и услови 
рада саветника пацијената, у складу 
са потребама пацијената и 
капацитетима здравствене службе на 
територији општине Баточина, а у 
сврху заштите права пацијената. 

 

Члан 2. 
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Саветник пацијената обавља 
послове заштите права пацијената по 
поднетим приговорима и пружа 
потребне информације и савете у вези 
са правима пацијената. 

 

Члан 3. 
 
Послове саветника пацијената 

обавља дипломирани правник са 
положеним стручннм испитом за рад 
у органима државне управе, са 
најмање 3 године радног искуства у 
струци и познавањем прописа из 
области здравља. 
 Одлуку о одређивању 
Саветника за заштиту права 
пацијената доноси Општинско веће 
општине Баточина. 

 

Члан 4. 
 
Саветник пацијената има 

службену легитимацију, којом се 
идентификује приликом доласка у 
здравствену установу, приватну 
праксу и друго правно лице које 
обавља одређене послове из 
здравствене делатности. 

Образац и садржину 
здравствене легитимације прописује 
министар надлежан за послове 
здравља. 

 

Члан 5. 
 
Здравствена установа, приватна 

пракса и правна лица из члана 4. став 
1. ове одлуке дужна су да на видном 
месту истакну име и презиме, радно 
време саветника пацијената, као 
адресу и број телефона на који се 
пацијент може обратити ради заштите 
својих права. 

 

Члан 6. 

 

Пацијент, односно његов 
законски заступник, може поднети 
приговор саветнику пацијената, 
писмено или усмено на записник. 

По приговору, саветник 
пацијената одмах, а најкасније у року 
од пет радних дана од дана 
подношења приговора, утврђује све 
битне околности и чињенице у вези са 
наводима изнетим у приговору. 

 

 

Члан 7. 
 
У циљу ефикасног рада 

саветника пацијената, здравствена 
установа, приватна пракса и правна 
лица дужни су да саветнику 
пацијената, у присуству здравственог 
радника омогуће увид у медицинску 
документацију пацијента, која је у 
вези са наводима изнетим у 
приговору. 

Здравсгвена усганова, приватна 
пракса и правна лнца обавезни су да, 
на захтев саветника пацијената, у 
поступку по приговору, без одлагања, 
а најкасније у року од пет радних 
дана, доставе саветнику пацијената 
све тражене информације, податке и 
мишљења. 

Након утврђивања свих 
релевантних чињеница и околности 
саветник пацијената сачињава 
извештај који одмах а најкасније у 
року од три радна дана доставља 
подносноцу приговора, руководиоцу 
организационе јединице и директору 
здравствене установе, односно 
оснивачу приватне праксе. 

Директор здравствене 
установе, односно оснивач приватне 
праксе, обавезан је да у року од пет 
радних дана од добијања извештаја 
саветника пацијената, достави 
саветнику пацијената обавештење о 
поступању и предузетим мерама у 
вези са приговором. 
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Члан 8. 
 
Подносилац приговора, који је 

незадовољан извештајем саветника 
пацијената, може се, у складу са 
законом, обратити Савету за здравље 
и здравственој инспекцији односно 
надлежном органу организације 
здравственог осигурања код које је 
пацијент здравствено осигуран. 

Члан 9. 
 
Саветник пацијената доставља 

месечни извештај о поднетим 
приговорима директору здравствене 
установе, ради његовог информисања 
и предузимања одређених мера у 
оквиру његове надлежности. 

Саветннк пацијената доставља 
тромесечни, шестомесечни и 
годишњи извештај Савету за Здравље 
и заштиту животне средине. 

Министар надлежан за послове 
здравља прописује начин поступања 
по приговору, образац и садржај 
записника и извештаја саветника 
пацијената. 

 

Члан 10. 

 
Саветник пацијената ће послове 

из своје надлежности обављати у 
просторијама Општинске управе 
општине Баточина. 

Средства за рад Саветника 
пацијената обеезбеђују се у буџету 
општине Баточина. 

 
Члан 11. 

 

Надзор над радом саветника 
пацијената вршиће Савет за здравље и 
министарство надлежно за послове 
здравља. 

 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења и има се објавити у 
"Службеном гласнику општине 
Баточина". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-742/13-01 од 29.11.2013. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 

  На основу члана 38. и чл. 39. 

Закона о заштити права пацијената (“ 

Сл.гласник РС” бр.45/13) , и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина  (''Службени 

гласник општине Баточина'', 8/12), 

Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 

29.11.2013.године, донело је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕТНИКА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПАЦИЈЕНАТА 

 

 

Члан 1. 

 

Одређује се, Далиборка 

Стевановић, дипломирани правник из 

Крагујевца, са положеним стручним 

испитом за рад у органима државне 

управе, за лице које обавља послове 

Саветника за заштиту права 

пацијената, на период од 4 (четри) 

године. 
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Члан 2.  

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се 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 38. ст. 1. 

тач. 1. Закона о заштити права 

пацијената (“ Сл.гласник РС” 

бр.45/13), који прописује да заштиту 

права пацијената обезбеђује јединица 

локалне самоуправе одређивањем 

лица које обавља послове саветника 

за заштиту права пацијената и 

образовањем Савета за здравље и чл. 

39. ст. 1. тач. 1. Закона који прописује 

да послове саветника за заштиту 

права пацијената, обавља 

дипломирани правник са положеним 

стручним испитом за рад у органима 

државне управе, са најмање три 

године радног искуства у струци и 

познавањем прописа из области 

здравства. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-743/13-01 од 29.11.2013. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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