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На основу члана 5а. Одлуке о
социјалној
заштити
општине
Баточина (''Сл.
гласник општине
Баточина'' број 12/12 и 1/17) 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
11.09.2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о првој измени Правилника о
ближим условима и начину
остваривања права на услугу
социјалне заштите лични пратиоц
детета
Члан 1.
У Правилнику о ближим
условима и начину остваривања права
на услугу социјалне заштите лични
пратиоц детета (,,Службени гласник
општине Баточина“ број 8/2017) члан
9. мења се и гласи:
,,За
ангажовање
личног
пратиоца,
у
буџету
општине
Баточина, обезбеђују се средства за
накнаду за рад која одговара висини
уговорене накнаде између Центра за
социјални рад „Шумадија“ Баточина и
пружиоца услуге, али не може бити
већа од висине нето зараде у јавним

службама и државним органима из
делатности здравствене и социјалне
заштите.
Висину накнаде за рад личног
пратиоца детета једном годишње
одређује Општинско веће општине
Баточина.“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
,,Службеном
гласнику
Општине
Баточина".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 110-11/17-01 од 11.09.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
_______________________
На основу члана 9. Правилника
о ближим условима и начину
остваривања
права
на
услугу
социјалне заштите лични пратиоц
детета ("Службени гласник општине
Баточина", број 8/2017 и 22/17) у
складу са Одлуком о социјалној
заштити општине Баточина (''Сл.
гласник општине Баточина'' број 12/12
и 1/17) и члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
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("Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/2016) Општинско
веће општине Баточина на седници
одржаној дана 11.09.2017. године,
донело је

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за
рад личног пратиоца детета

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-860/17-01 од 11.09.2017.
године

Члан 1.
Утврђују
се
накнада
у
месечном нето износу од 30.000,00
динара, за рад личног пратиоца
детета, који је ангажован за пружање
услуге социјалне заштите лични
пратилац детета.
Члан 2.
Накнада из члана 1. ове одлуке
исплаћује се личном пратиоцу детета
са којим Центар за социјални рад
,,Шумадија“ Баточина закључи уговор
под условима који су дефинисани
Правилником о ближим условима и
начину остваривања права на услугу
социјалне заштите лични пратиоц
детета ("Службени гласник општине
Баточина", број 8/17 и 22/17).

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
____________________
На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
("Службени
гласник општине Баточина", број
10/2016), Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
11.09.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење
Споразума о сарадњи
Члан 1.

Члан 3.
Средства из члана 1. ове
одлуке наменски ће се исплаћивати
Центру за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово ,,Шумадија“
Баточина, у складу са Одлуком о
буџету општине Баточина за 2017.
годину са раздела 5, глава 5.01,
функција
0.90,
позиција
173,
економска
класификација
472
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, програм 11, ПА 0001 –
Социјална заштита, по достављању
извештаја о спроведеној услузи.

Даје
се
сагласност
за
закључење Споразума о сарадњи
између општине Рача, Лапово и
Баточина.
Члан 2.
Предмет споразума из члана 1.
ове одлуке, који је саставни део
одлуке, је сарадња на изради Идејних
пројеката рехабилитације - ојачања
путева, који повезују и који су у
надлежности све три општине
потписнице споразума.
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Члан 3.

Овлашћује се Председник
општине Баточина да у име општине
Баточина
закључи
споразум
о
сарадњи из члана 1. ове одлуке.

,,Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2017.
гласнику

општине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-861/17-01 од 11.09.2017.
године

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења
и
објавиће
се
у

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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