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На онову члана 46. Закона о
локалној
самоуправи
(''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - други закон), и члана
71.
Статута
општине
Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 10/08 и 5/15) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“, бр.10/16), Општинско веће
општине Баточина на седници одржаној
дана 14.11.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2017/2018 ГОДИНУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
План зимског одржавања локалних
путева и улица на територији општине
Баточина за 2017/2018 годину, који је
донела Општинска управа општине
Баточина - Одељење за имовинско –
правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство, стамбено – комуналне,
инспекцијске послове и инвестиције
Општинске управе општине Баточина
број 020-1119/17-01 од 10.11.2017.
године и који је саставни део ове
Одлуке.

Члан 2.
Овлашћује
се
начелник
Општинске управе Никола Несторовић,
да у име општине Баточина, закључи
Уговор о набавци услуга на зимском
одржавању локалних путева и улица за
2017/2018 годину, са ЈП „Лепеница
Баточина“ из Баточине, коме су
Одлуком о усклађивању пословања ЈП
„Лепеница Баточина“ из Баточине са
Законом
о
јавним
предузећима
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 14/16, 22/16 и 18/17)
поверени послови обављања наведених
делатности.
Члан 3.
Ову
„Службеном
Баточина“.

Одлуку
објавити
у
гласнику
општине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број : 020-1126/17-01 од 14.11.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕћА
Здравко Младеновић
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На основу члана 58. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе
(''Сл.гласник РС'', бр. 21/2017), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016),
Уредбе
о
критеријумима
за
разврставање радних места и мерилима
за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне
самоуправе
(''Службени
гласник РС'' број 88/2016), као и члана
33. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Баточина (,,Службени
гласник општине Баточина“ број 8/17),
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 14.11.2017.
године,
на
предлог
начелника
Општинске управе, усвoјило је:

ГОДИНА 2017.

ПРАВИЛНИК
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Члан 1.
Овим Правилником мења се члан
18.
Правилника
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине
Баточина („Сл. гласник општине
Баточина“ бр.10/17 и 26/17), тако да
гласи:
„Правилник садржи радна места
на положајима, извршилачка радна
места и радна места на којима раде
намештеници.

Звање
Службеник на положају –
I група
Укупно:

Број радних места
__1__ радних места

Број службеника
__1___ службеника

1

1

Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
7
7
5
9
0
4
1
2
35 радних места

Број службеника
7
7
5
10
0
4
1
2
36 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места

Број радних места
/
/

Број намештеника
/
/
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Трећа врста радних места
/
Четврта врста радних места
3
Пета врста радних места
2
Шеста врста радних места
/
Укупно:
___5_ радних места
„.
Члан 2.

ГОДИНА 2017.
/
3
2
/
___5__ намештеника

чувања информација, ради на развоју
послова информационих система, ради
на координацији припреме и обраде
података, припрема, предлаже и
образлаже
мере
за
побољшање
организације
система
обраде
информација, остварује непосредну
сарадњу са осталим службама везану за
обраду информација, ради на увођењу
мрежне
обраде
података
унутар
организације и са надлежним службама
у Републици, организује и спроводи
интерну обуку кадрова који ће радити
на обради информација, обезбеђује
ажурност обраде податка и сигурност
као и заштићеност истих, води рачуна о
исправности информатичке опреме, на
време сугерише недостатке у раду исте
и опредељује начине отклањања
неисправности, замену постојеће и
набављање нове опреме,а обавља и
друге послове по налогу начелника
одељења и начелника Општинске
управе.
Услови:
стечено
високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од
најмање
четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету из научне области електро
инжењерских
наука
или
електротехничких
наука,
положен
државни стручни испит, најмање три

Мења се члан 20. под А) тачка 2.
тако да гласи:
" 2.Извршилац за програмске и
оператерске послове
Звање: Саветник број
службеника: 1
Опис
посла:
Припрема
податаке на рачунару, израђује мање
сложене софтвере, врши њихово
тестирање, врши програмирање и
исправку програма, предају одређених
података корисницима информационог
система, врши обуку радника за
коришћење свих усвојених технологија
формирања
и
одржавања
информационог система и ЕОПа.Руководи
пословима
одржавања
сервера и база података, подешавања
перформанси оперативног система и
база података, обезбеђује заштиту и
интегритет података, стара се о уредној
документацији системског софтвера,
стара се о системском, мрежном и
софтверу
за
управљање
базама
података,
прати
рад
и
стање
рачунарског и комуникационог система
и по потреби отклања мање кварове на
систему и захтева интервенцију сервиса.
Прави анализу постојећег стања и
технологије
обраде
информација,
усавршава
технологију
обраде
информација,
координира
послове
обраде информација са надлежним
руководиоцима, одређује начин обраде,
методе прикупљања, начине обраде и
14
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године радног искуства у струци
запослених, постављених и изабраних
познавање рада на рачунару и
лица у органима општине; обавља
одржавања рачунарских и електронских
административно-стручне
послове
мрежа.“
везане
за
поступак
колективног
преговарања; води кадровске и друге
Члан 3.
евиденције из области радних односа
службеника и намештеника.
У члану 20. под А), додаје се
Обавља и друге послове по
тачка 15. која гласи:
налогу начелника одељења и начелника
Општинске управе.
"15. Извршилац за послове
управљања људским ресурсима
Звање:Млађи саветник
службеника:1

Услови:
стечено
високо
образовање из научне области правне
науке
на
основним
академским
студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од
најмање
четири
године
или
специјалистичким
студијама
на
факултету, положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж,
познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).

број

Опис посла: врши анализу описа
послова и радних места у органима
општине
и
њихово
правилно
разврставање у звања; припрема нацрт
правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места; врши
планирање и развој кадрова у органима
општине; обавља стручне послове у
вези са планирањем организационих
промена у органима општине; припрема
нацрт Кадровског плана и праћење
његовог спровођења у органима; развија
систем оцењивање рада службеника,
систематско
праћење
постигнућа
службеника, унапређивање мотивације
службеника; врши анализу, процену и
припрему предлога годишњег Програма
посебног
стручног
усавршавања
службеника и предлога финансијског
плана
за
његово
извршавање;
организује, реализује и врши анализу
ефеката интерног и екстерног стручног
усавршавања, обавља стручне послове у
поступку
избора
кандидата
и
запошљавања, распоређивања, плата;
припрема појединачне акте из области
радних односа; обрађује и комплетира
акте и води персонална досијеа; обавља
послове везане за пријављивање на
здравствено и пензионо осигурање

Члан 4.
Мења се члан 20. под Б), Б-2,
тачка 1. тако да гласи.:
„ 1.Шеф одсека
Звање : Сарадник
Број
службеника :1
Опис посла :Организује и
координира рад Одсека, стара се о
обављању свих послова из надлежности
канцеларије,
учествује
у
изради
пројеката, прати реализацију пројеката,
прати законску регулативу од значаја за
рад Одсека, пружа помоћ и потребна
обавештења
локалној
пословној
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заједници,
потенцијалним
локалног економског развоја кроз јавне
инвеститорима и грађанима који су на
наступе Општине на сајмовима и
привременом раду у иностранству у
другим манифестацијама, учествује у
циљу ефикасног и брзог добијања свих
организацији
и
реализацији
врста одобрења за изградњу објеката,
едукативних програма у складу са
стара се о унапређењу свих услова за
потребама привредних субјеката и
равој привредног амбијента у општини,
одговарајућих јавних служби, у циљу
пружа информације о могућностима
подршке економском развоју Општине,
инвестирања у општину Баточина.
обавља послове који се односе на
Дужан је да се стручно
анализу оправданости инвестиција,
усавршава у складу са потребама и
утврђује
економску
оправданост
захтевима радног места. Обавља и друге
пројекта, обавља студијско аналитичке
послове
по
налогу
начелника
и статистичко евиденционе послове
Општинске управе општинске
је
прикупљања, обраде и анализе података
Начелнику Одељења.
везаних за локални економски развој,
Услови: Високо образовање
идентификује развојне потенцијале и
стечено на основним академским
непосредо учествује у изради и
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
реализацији пројекта, пружа помоћ,
основним
струковним
студијама,
обавештења заинтересованим грађанима
односно на студијама у трајању до три
који су на привременом раду у
године, или више образовање стечено у
иностранству у циљу ефикасног и брзог
складу са прописима кои су важили до
добијања свих врста, одобрења, дозвола,
ступања на снагу Закона о високом
услова,
пружа
информације
о
образовању,
из
научне
области
могућностима инвестирања у општину
економских или правних наука, радно
Иницира и учествује у изради локалне
искуство најмање три године, положен
омладинске
политике
у области
стручни испит за рад у органима
образовања,
спорта,
коришћења
државне управе, познавање рада на
слободног
времена,
повећања
рачунару (MS Office пакет и интернет).
запослености, информисања, културе,
,".
здравства, равноправности
полова,
спречавању насиља и криминалитета.
Члан 5.
Учествује у изради посебних локалних
акционих планова, програма и политика
Мења се члан 20. под Б), Б-2,
у
сагласности
са
Националном
тачка 2. тако да гласи.:
стратегијом за младе и прати њихово
остваривање, даје мишљења о питањима
„2.Извршилац за студијскоод значаја за младе и о њима
аналитичке послове и послове
обавештава органе Општине, иницира
канцеларије за младе
припрему пројеката или учешће
Звање : сарадник
Општине у програмима и пројектима за
број службеника :1
младе у циљу унапређења положаја
младих и обезбеђења остваривања
Опис посла: Обавља стручне,
њихових права која су у надлежности
административне, техничке и друге
Општине, подстиче сарадњу између
послове
из
области
локалног
Општине и омладинских организација и
економског развоја општине, обавља
удружења и даје подршку реализацији
послове маркетинга и промоције
њихових
активности,
подстиче
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остваривање међуопштинске сарадње
раду, врши распоред послова у Одсеку и
која се односи на омладину и о томе
одговара за њихово спровођење,
обавештава органе Општине, дају
обавештава
шефа
Одељења
о
мишљења о предлозима пројеката од
проблемима у раду и учествује у
значаја за младе који се делимично или
решавању истих, предлаже мере за
потпуно
финансирају
из
буџета
унапређење организације и начина рада,
Општине, прати њихово остваривање и
сачињава анализе, информације и
даје своје мишљење надлежним
извештаје за Скупштину општине,
органима Општине и врши друге
Председника општине, Општинско веће
послове по налогу начелника одељења и
и начелника Општинске управе. Врши и
начелника Општинске управе.
друге послове из делокруга одељења по
налогу начелниа одељења.
Услови: Високо образовање
стечено на основним академским
Услови:
стечено
високо
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
образовање на основним академским
основним
струковним
студијама,
студијама у обиму од најмање 240
односно на студијама у трајању до три
ЕСПБ бодова из научне области
године, или више образовање стечено у
економских
наука,
правних,
складу са прописима кои су важили до
грађевинских
или
архитектонских
ступања на снагу Закона о високом
наука, мастер академским студијама,
образовању,
из
научне
области
мастер
струковним
студијама,
економских или правних наука, радно
специјалистичким
академским
искуство најмање три године, положен
студијама,
специјалистичким
стручни испит за рад у органима
струковним студијама, односно на
државне управе, познавање рада на
основним студијама у трајању од
рачунару (MS Office пакет и интернет).
најмање
четири
године
или
".
специјалистичким
студијама
на
факултету, положен државни стручни
Члан 6.
испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на
Мења се члан 20.под В), В-1,
рачунару (MS Office пакет и интернет).“
тачка 1. тако да гласи:
Члан 7.
„1 .Шеф одсека
Остале одредбе Правилника о
Звање : самостални саветник
унутрашњој
организацији
и
број службеника :1
систематизацији радних места у
Општинској управи општине Баточина
Опис посла :Организује и
(„Сл. гласник општине Баточина“ бр.
руководи пословима Одсека, обавља
10/17 и 26/17) остају непромењене.
најсложеније задатке и послове из
делокруга Одсека, одговара за ефикасно
Члан 8.
спровођење обједињене процедуре, за
благовремено, законито и квалитетно
Овај Правилник ступа на снагу
извршавање задатака и послова, пружа
осмог дана од дана објављивања у
помоћ запосленима у раду, саставља
,,Службеном
гласнику
општине
планове и програме рада, ивештаје о
Баточина“.
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1.
непосредно
брине
о
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
детету односно деци,
БАТОЧИНА
2.
има пребивалиште или
Број: 110-17/17-01 од 14.11.2017.
боравиште на територији општине
године
Баточина, на дан рођења детета.
У случају да мајка није жива, да
ПРЕДСЕДНИК
је напустила дете или да је из других
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету, право
Здравко Младеновић
уместо мајке може остварити отац
детета, уколико испуњава услове из
---------------------------------става 1. овог члана.
На основу члана 9. став 4. Закона
о финансијској подршци породици са
децом („Службени гласник РС”, бр.
16/2, 115/05 и 107/09), члана 103. Закона
о
општем
управном
поступку
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16) и
члана
49.
Пословника
о
раду
Општинског већа општине Баточина
(„Сл.гласник општине Баточина“ бр.
10/16) Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
14.11.2017. године, донело је

Члан 3.
Када приликом порођаја роди
двоје или више деце, мајка остварује
право на једнократну помоћ породици
за новорођенчад, за свако дете.
Члан 4.
Право на једнократну помоћ
остварује се на основу поднетог захтева
мајке уз прилагање следећих доказа:
1.
фотокопије извода из
матичне књиге рођених за новорођенче,
2.
фотокопије пријаве о
пребивалишту мајке или фотокопија
важеће личне карте из које се види да је
место
становања
мајке општина
Баточина и
3.
фотокопије
картице
личног текућег рачуна.

ПРАВИЛНИК
О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
Члан 1.
Овим правилником утврђује се
право
на
финансијску
подршку
породици са децом на територији
општине Баточина у виду једнократне
помоћи свим породицама у којима се
роди дете као и услови и начин
остваривања права, начин обезбеђивања
средстава и друга питања од значаја за
остваривање овог права.

Члан 5.
Када отац детета, у складу са
овим правилником, подноси захтев за
једнократну помоћ за новорођено дете,
уз захтев за признавање права, подноси
доказе из члана 4. овог правилника за
себе и један од следећих доказа:
1.
фотокопија извода из
матичне књиге умрлих за мајку;
2.
уверење
органа
старатељства (о чињеници да мајка не

Члан 2.
Право на једнократну помоћ има
мајка живорођеног детета под условом
да:
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врши родитељство над дететом – не
О
признавању
права
на
старије од шест месеци);
једнократну помоћ за новорођенче, у
3.
уверења надлежног суда
складу са овим правилником, решава у
да је мајка лишена родитељског права
првом степену Одељење за изворне
(не старије од шест месеци);
приходе, привреду, јавне службе и
4.
извештај
комисије
финансије у року од 15 дана од дана
надлежног здравственог органа о тежој
подношења захтева.
болести мајке (не старије од шест
месеци) или оверена копија решења
Члан 9.
надлежног суда којим је мајка лишена
пословне способности;
Против првостепеног решења
5.
потврда
надлежне
којим се негативно одлучује о захтеву,
установе о почетку и трајању
може се изјавити жалба Општинском
издржавања казне затвора за мајку.
већу општине Баточина у року од 15
дана од достављања решења, а преко
Члан 6.
Одељења из члана 7. овог правилника.
Податке из члана 4 и 5 овог
Правилника о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за
одлучивање,
осим
када
странка
изричито изјави да ће податке
прибавити сама, прибавићe орган
надлежан за решавање по захтеву.

Члан 10.
Општинско
веће
општине
Баточина одлучује решењем по жалби у
року од 8 дана од дана подношења
жалбе.
Члан 11.

Члан 7.
Једнократна помоћ породици за
новорођенче се исплаћује на текући
рачун подносиоца захтева.

Захтев из члана 4. и члана 5.
може се поднети најкасније до
навршених три месеца живота детета.
Захтев из става 1. овог члана
подноси
се
Општинској
управи
општине Баточина Одељењу за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије, на обрасцу 1 – „Захтев мајке
за остваривање права на једнократну
помоћ породици за новорођенче из
средстава буџета општине Баточина”,
односно на обрасцу 2 – „Захтев оца за
остваривање права на једнократну
помоћ породици за новорођенче из
средстава буџета општине Баточина”.
Обрасци одштампани уз овај
правилник чине њен саставни део.

Члан 12.
Једнократна
новчана
помоћ
породици за новорођенче се исплаћује у
фиксном износу од 12.000,00 динара.
Једнократна
новчана
помоћ
породици за прворођено дете у
календарској години исплаћује се у
фиксном износу од 20.000,00 динара,
једном у току календарске године.
Члан 13.
Средства за остваривање права
на једнократну помоћ породици за
новорођенчад обезбеђују се у буџету
општине Баточина.

Члан 8.
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Члан 14.
Даном ступања на снагу овог
правилника престаје да важи Правилник
о једнократној помоћи породици за
новорођенчад број 110-13/16-01 од
02.09.2016. године („Службени гласник
општине Баточина“ број 15/2016).

ГОДИНА 2017.
Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 110-18/17-01 од 14.11.2017.
године

Члан 15.
Решавање захтева за остваривање
права на једнократну помоћ породици
за новорођенчад, поднетих до дана
ступања на снагу овог правилника,
наставиће се по одредбама правилника
који је важио до дана ступања на снагу
овог правилника.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије
Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ породици за
новорођенче из средстава буџета општине Баточина

Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Лични подаци мајке:
Име и презиме
Јединствени
матични број (ЈМБГ)
Место, улица и
број
Контакт
телефон
Подаци о детету за које мајка подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени
матични број (ЈМБГ)
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је дете за које
подносим овај захтев моје живорођено дете и да се непрестано бринем о њему.
ПРИЛОЗИ:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
2. фотокопија пријаве о пребивалишту мајке или фотокопија важеће личне карте из
које се види да је место становања мајке општина Баточина и
3. фотокопија картице личног текућег рачуна.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________
(потпис)

Баточина _____________године
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије
Захтев оца за остваривање права на једнократну помоћ породици
за новорођенче из средстава буџета општине Баточина

Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Лични подаци оца:
Име и презиме
Јединствени
матични број (ЈМБГ)
Место, улица и
број
Контакт
телефон
Подаци о детету за које отац подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени
матични број (ЈМБГ)
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је дете за које
подносим овај захтев моје живорођено дете и да се непрестано бринем о њему.
ПРИЛОЗИ:
1. фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
2. фотокопија пријаве о пребивалишту оца или фотокопија важеће личне карте из
које се види да је место становања оца општина Баточина и
3. фотокопија картице личног текућег рачуна
4. и један од следећих доказа да је мајка из објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету, у складу са чланом 2. став 2. и чланом 5. Правилника
о једнократној помоћи породици за новорођенчад:
• фотокопијa извода из матичне књиге умрлих за мајку;
• уверење органа старатељства (о чињеници да мајка не врши родитељство над
дететом – не старије од шест месеци);
• уверењe надлежног суда да је мајка лишена родитељског права (не старије од шест
месеци);
• извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке (не старије
од шест месеци) или оверена копија решења надлежног суда којим је мајка лишена
пословне способности;
• потврдa надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Баточина _____________године
___________________________
(потпис)
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статус
редовног
студента
високошколске установе у складу са
законом,“

------------------------------Општинско
веће
општине
Баточина на основу члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', број 10/16) у складу
са чланом 137. став 1. тачкe 1. и 10.
Закона о спорту (,,Сл. гласник РС“ бр.
10/2016), на седници одржаној дана
14.11.2017. године, доноси:

Члан 3.
У члану 8. став 2. мења се и
гласи:
,,За малолетна лица пријаву на
јавни
позив
подноси
Спортска
организација чији је кандидат за
добијање
стипендије
члан
или
родитељ/старатељ.“

ПРАВИЛНИК
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
СТИПЕНДИРАЊУ СПОРТИСТА

Члан 4.

Члан 1.

Остале одредбе Правилника о
стипендирању спортиста (,,Сл. гласник
општине Баточина“ бр. 21/2017) остају
непромењене.

У Правилнику о стипендирању
спортиста (,,Сл. гласник општине
Баточина“ бр. 21/2017) у члану 2. став
1. мења се и гласи:
,,Право на доделу стипендије у
складу са ивим правилником имају
спортисти који су у претходној години у
категорији појединачног или екипног
олимпијског спорта у конкуренцији
пионира, кадета, јуниора или сениора,
остварили један од следећих спортских
успеха:“

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 110-19/17-01 од 14.11.2017.
године

Члан 2.
У члану 3. став 1. алинеја 2.
мења се и гласи:
,,Чланови
су
спортске
организације - спортског клуба који је
члан
Спортског
савеза
општине
Баточина и чланове клубова који су
регистровани
за
клуб/спортско
удружење, које није са територије
општине Баточина и није члан
Спортског савеза општине Баточина,“
Алинеја 4. мења се и гласи:
,,Имају статус редовног ученика
основне школе, средње школе, односно

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
--------------------------------------На основу члана 28. став 2.
Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.),
чланова Статута Културно-туристичког
центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина
број 30/2017 од 23.03.2017. године на
који је Скупштина општине решењем
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број 020-529/17-01 од 02.06.2017.
сагласност даје орган одређен њеним
године дала сагласност (''Службени
прописима, у члану 31. став 1. тачка 8.
гласник општине Баточина'', бр.13/2017)
Статута Културно-туристичког центра
и члана 49. Пословника о раду
''Доситеј Обрадовић'' Баточина број
Општинског већа општине Баточина
30/2017 од 23.03.2017. године на који је
(''Службени
гласник
општине
Скупштина општине решењем број 020Баточина'', бр. 10/16), Општинско веће
529/17-01 од 02.06.2017. године дала
општине
Баточина,
на
седници
сагласност
(''Службени гласник
одржаној дана 14.11.2017. године,
општине Баточина'', бр.13/2017) којим је
донело је
утврђено да директор доноси акт о
организацији
и
систематизацији
РЕШЕЊЕ
послова, и у одредбама члана 49.
о давању сагласности на Правилник о
Пословника о раду Општинског већа
организацији и систематизацији
општине Баточина, којим је одређено у
послова у Културно-туристичком
вршењу
својих
надлежности
центру ''Доситеј Обрадовић''
Општинско веће доноси одлуке,
Баточина
решења, закључке, упутства, наредбе,
правилнике и друга потребна акта.
Директор
КТЦ
''Доситеј
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Обрадовић'' Баточина
донео је
Правилник
о
организацији
и
Правилник
о
организацији
и
систематизацији послова у Културносистематизацији послова у Културнотуристичком
центру
''Доситеј
туристичком
центру
''Доситеј
Обрадовић'' Баточина, који је донео
Обрадовић'' Баточина заведен под
директор КТЦ ''Доситеј Обрадовић''
бројем 171/2017 од 13.11.2017. године,
Баточина, заведен под бројем 171/2017
наш број 020-1123/17-01, и доставио
од 13.11.2017. године.
Општинском већу општине Баточина на
давање сагласности.
II
Решење
објавити
у
На основу наведеног Општинско
,,Службеном
гласнику
општине
веће као надлежни орган даје сагласност
Баточина“.
на наведени правилник.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана
28. страв 2. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) којим је прописано да на
статут и на акт о организацији и
систематизацији послова установе чији
је оснивач аутономна покрајина,
односно јединица локалне самоуправе,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-1123/17-01 од 14.11.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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