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БРОЈ 17.

На основу члана 78. Пословника
о раду Скупштине општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 13/19),
Одбор за
административно – мандатна питања, на
седници одржаној дана 16.09.2020.
године, донео је:
ОДЛУКУ
о накнадама одборника, чланова
радних тела Скупштине општине
Баточина и чланова Општинског
већа општине Баточина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право
одборника на накнаду за вршење
одборничке
функције
и
путних
трошкова, као и право чланова радних
тела Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина на накнаду.
Члан 2.
Одборници Скупштине општине
Баточина имају право на накнаду за
вршење одборничке функције у нето
износу од 6.000,00 динара, за
присуствовање седници Скупштине
општине.
Члан 3.
Чланови радних тела Скупштине
општине Баточина имају право на
накнаде за рад у нето износу од 3.000,00
динара, за присуствовање седници
радног тела Скупштине општине.

Члан 4.
Чланови
Општинског
већа
општине Баточина имају право на
накнаду за рад у нето износу од 4.500,00
динара, за присуствовање седници
Општинског већа.
Члан 5.
Одборници Скупштине општине
Баточина,
чланови
радних
тела
Скупштине општине Баточина и
чланови Општинског већа општине
Баточина, који имају пребивалиште ван
насељеног места Баточина имају право
на накнаду путних трошкова, у висини
цене повратне аутобуске карте на
релацији од места пребивалишта до
места одржавања седнице, на основу
приложене карте за превоз, односно ако
користе сопствени превоз, исплатиће се
накнада трошкова превоза у висини
цене аутобуске карте.
Члан 6.
Накнаде из чланова 2, 3, 4. и 5.
ове Одлуке исплаћују се на текући
рачун примаоца накнаде.
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнада за рад одборника и
чланова радних тела Скупштине
општине
Баточина
и
чланова
Општинског већа општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 17/17).
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу
народног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО –
МАНДАТНА ПИТАЊА
Број: 020-505/20-01 од 16.09.2020.
године
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саша Петровић
___________________________
На основу члана 7. и 9. Закона о
платама у државним органима и јавним
службама („Сл. гласник РС“, бр.
34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 испр. др. закона, 116/2008 - др. закони,
92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013,
55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон,
113/2017 - др. закони, 95/2018 - др.
закони и 86/2019 - др. закони), члана 2.
и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у
државним органима ((„Сл. гласник РС“,
бр. 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012,
113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 др. закон и 86/2019 - др. закон) и члана
78. Пословника о раду Скупштине
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 13/19), Одбор
за административно – мандатна питања,
на седници одржаној дана 16.09.2020.
године, донео је:
О Д Л У К У
о утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата изабраних,
именованих и постављених лица у
органима општине Баточина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
коефицијенти за обрачун и исплату
плата
изабраних,
именованих
и
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постављених лица у органима општине
Баточина.
Члан 2.
Изабраним,
постављеним
и
именованим лицима у органима
општине Баточина, у смислу закона и
ове Одлуке, сматрају се:
- лица која бира, поставља или
именује Скупштина општине
Баточина;
- лица која поставља Председник
општине Баточина.
Члан 3.
Коефицијент за обрачун и
исплату плата изабраних лица износи:
- за Председника општине
Баточина - 7,74;
- за заменика Председника
општине Баточина - 6,75;
- за члана Општинског већа на
сталном раду – 5,80
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и
исплату плата постављених лица
износи:
- за помоћника Председника
општине Баточина -14,85,
који се увећава за додатни
коефицијент 5,7, по основу
сложености и одговорности
посла.
- за секретара Скупштине
општине Баточина -14,85,
који се увећава за додатни
коефицијент 2,7, по основу
сложености и одговорности
посла.
Коефицијент из става 1. овог
члана увећава се за 30% по основу
сложености и одговорности посла.
Члан 5.
Председнику Скупштине који не
обавља функцију на сталном раду
припада месечна накнада у нето износу
од 40.000,00 динара, са припадајућим
порезима и доприносима.
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Заменику
председника
Скупштине који не обавља функцију на
сталном раду припада месечна накнада
у нето износу од 40.000,00 динара, са
припадајућим порезима и доприносима.
Члан 6.
Основицу за обрачун и исплату
плата
изабраних,
именованих
и
постављених лица утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 7.
Појединачна решења за обрачун
и исплату плата у складу са овом
одлуком
донеће
Одбор
за
административно – мандатна питања.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
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утврђивању коефицијената за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица у општини Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 13/16, 12/17, 22/18 и
24/18 - пречишћен текст).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу
народног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО –
МАНДАТНА ПИТАЊА
Број: 020-506/20-01 ОД 16.09.2020.
године
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саша Петровић
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