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Пречишћен текст Одлуке о
утврђивању коефицијената за обрачун
и
исплату
плата
изабраних,
именованих и постављених лица у
општини Баточина обухвата:
- Одлуку
о
утврђивању
коефицијената за обрачун и
исплату
плата
изабраних,
именованих и постављених
лица у општини Баточина број
020-733/16-01 од 22.08.2016.
године (,,Службени гласник
општине Баточина“ бр. 13/16);
- Одлуку о првој измени и
допуни Одлуке о утврђивању
коефицијената за обрачун и
исплату
плата
изабраних,
именованих и постављених
лица у општини Баточина број
020-506/17-01 од 01.06.2017.
године (,,Службени гласник
општине Баточина“ бр. 12/17)
из које није унет члан 2. да
остале одредбе Одлуке остају
непромењене и члан 3. о
ступању на снагу одлуке;
- Одлуку о другој измени и
допуни Одлуке о утврђивању
коефицијената за обрачун и
исплату
плата
изабраних,
именованих и постављених
лица у општини Баточина број
020-789/18-01 од 22.10.2018.
године (,,Службени гласник
општине Баточина“ бр. 22/18)
из које није унет члан 4. да

остале одредбе Одлуке остају
непромењене и члан 5. о
ступању на снагу одлуке.
Пречишћен текст Одлуке о
утврђивању коефицијената за обрачун
и
исплату
плата
изабраних,
именованих и постављених лица у
општини
Баточина објавити
у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Скупштина општине Баточина
Број: 020-794/18-01
Датум: 23.10.2018. год
Баточина
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Тања Вукојевић
О Д Л У К А
о утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и
постављених лица у општини
Баточина
(,,Службени гласник општине
Баточина“ број 13/16, 12/17 и 22/18)
(Пречишћен текст)
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
коефицијенти за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и
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постављених
Баточина.

лица

у

општини

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 председника Скупштине
општине Баточина - 6,75;
за заменика председника
Скупштине општине
Баточина - 5,45.
Члан 4.

Коефицијент за обрачун и
исплату плата постављених лица
износи:
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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 30.000,00 динара, са
припадајућим
порезима
и
доприносима.
Заменику
председника
Скупштине који не обавља функцију
на сталном раду припада месечна
накнада у нето износу од 25.000,00
динара, са припадајућим порезима и
доприносима.
На накнаде из става 1. и 2. овог
члана примењују се одредбе Закона о
привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код
корисника
јавних
средстава
(„Службени
гласник
РС“,
бр.
116/2014).
Члан 6.
Основицу за обрачун и исплату
плата изабраних, именованих и
постављених лица утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 7.

-
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за помоћнике Председника
општине Баточина -14,85;
за секретара Скупштине
општине Баточина -14,85,
који се увећава за додатни
коефицијент 2,7, по основу

Појединачна
решења
за
обрачун и исплату плата у складу са
овом одлуком донеће Комисија за
избор, именовања и административне
послове СО Баточина.
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Члан 8.

Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању коефицијената за обрачун
и исплату
плата изабраних,
именованих и постављених лица у
општини Баточина Комисије за избор,
именовања
и
административне
послове број 020-406/12-01 од
12.07.2012. године, Одлука о првој
измени и допуни Одлуке број 020776/12-01 од
28.12.2012. године,
Одлука о другој измени и допуни
Одлуке
број
020-771/13-01
од
13.12.2013. године, Одлука о трећој
измени и допуни Одлуке број 02085/14-01 од
14.02.2014. године,
Одлука о четвртој измени и допуни
Одлуке
број
020-585/14-01
од
04.09.2014. године, Одлука о петој
измени и допуни Одлуке број 020373/15-01 од 09.04.2015. године.
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Баточина“, број 10/16), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 08.11.2018. године,
донело је:
ОДЛУКУ
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 (четири)
године.
Члан 2.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина'', а
примењиваће се почев од обрачуна и
исплате плате, односно зараде за
месец јул 2016. године.
_____________________
На основу члана 38. и члана 39.
Закона о заштити права пацијената (“
Сл.гласник РС” бр.45/13), члана 3.
Одлуке о организовању, финансирању
и
условима
рада
Саветника
пацијената на територији општине
Баточина
(,,Службени
гласник
општине Баточина“, број 15/13) и
лана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(,,Службени
гласник
општине
3

Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-830/18-01 од 08.11.2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
___________________
На основу члана 71. став 1.
тачка 11. Статута општине Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17) и
члана 49. Пословника о раду
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Општинског већа општине Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/16), Општинско
веће општине Баточина на седници
одржаној дана 08.11.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
о начину реализације Уговора о
суфинансирање мера популационе
политике јединица локалне
самоуправе у Републици Србији у
2018. години
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се
начин извршења мера и активности из
Уговора о суфинансирању мера
популационе
политике
јединица
локлане самоуправе у Републици
Србији у 2018. години, заведеног под
бројем код министарства бр. 401-0196/2018-01/1, код општине Баточина
бр. 401-160/2018-01 од 17.09.2018.
године (у даљем тексту: Уговор),
субјекти који ће реализовати мере и
активности из Уговора, као и
распоред послова које треба да
изврше поједини субјекти у поступку
извршења
уговорених
мера
и
активности.
Члан 2.
Реализацију мера и активности
из Уговора спроводе општине,
јединице
локалних
самоуправа,
потписнице
Уговора,
односно
субјекти који у свакој општини буду
одређени као реализатори мера и
активности,
у
међусобној
координацији, а у складу са Уговором
4
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и Пријавом за доделу бесповратних
средстава.
Члан 3.
Одређује се Ненад Милић,
заменик председника Скупштине
општине Баточина, као лице задужено
за
координацију
субјеката
у
реализацији мера и активности из
Уговора
и
информисање
и
извештавање потписника Уговора.
Члан 4.
За
реализацију
мера
и
активности из члана 4. Уговора,
табела 2 „Очување и унапређење
репродуктивног здравља" одређује се:
- Општинска управа општине
Баточина за обезбеђење
помоћи у реализацији мера
и активности на пројекту;
- Дом здравља Баточина за
ангажовање стручних лица
за радионице, рад на
дефинисању
мера
и
активности,
идентификацији
и
мотивацији
корисника,
обезбеђење простора као и
формирање саветовалишта
за репродуктивно здравље;
- Средња школа ,,Никола
Тесла“
Баточина
за
ангажовање стручних лица
за радионице, рад на
идентификацији
и
мотивацији корисника и
вршење промоције мера и
активности;
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-

Центар за социјални рад за
општине Баточина, Рача и
Лапово
„Шумадија"
Баточина за ангажовање
стручних лица за рад на
дефинисању
мера
и
активности.
Члан 5.

За реализацију мера и активности из
члана 4. Уговора, табела 3 „Борба
против неплодности и пут ка здравом
материнству" одређује се:
- Општинска управа општине
Баточина за обезбеђење
помоћи у реализацији мера
и активности на пројекту;
- Дом здравља Баточина за
ангажовање стручних лица,
рад на дефинисању мера и
активности,
идентификацији
и
мотивацији
корисника,
набавку
опреме
и
обезбеђење простора.
Члан 6.
Субјекти
одређени
овом
Одлуком по захтеву Председника
општине Баточина и координатора
подносе појединачне извештаје и
информишу о реализацији активности
одређеном координатору.
Члан 7.
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Укупна
средства
за
реализацију мера
и
ативности
обезбедиће се на основу Уговора.
Члан 8.
Набавка опрема се врши по
спецификацијама
утврђеним
у
координацији
са
другим
потписницима Уговора, у складу са
Пријавом, Уговором и по поступку
предвиђеним законом.
Члан 9.
Уколико
нису
одређени
Уговором или Пријавом рокови за
извршење појединих уговорених мера
и
активности
одређују се
у
координацији
са
другим
потписницима Уговора.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ,,Сл.
гласнику општине Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-831/18-01 од 08.11.2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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