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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
22.03.2022. године 

ГОДИНА 2022. 
БРОЈ 6. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 50. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању ("Сл. 

гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 

- др. закон, 95/2018 - др. закон, 10/2019, 

86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон, 

123/2021 - др. закон и 129/2021), члана 189. 

став 1. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 

закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 

129/2021), члана 1. Правилника о мерилима 

за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским 

установама ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 87/21) и члана 60. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина'', бр. 

33/21), Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 22.03.2022. 

године, донело је: 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања и износа учешћа 

корисника у месечној економској цени у 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  утврђује се економска 

цена програма васпитања и образовања по 

детету у Предшколској установи 

„Полетарац“ Баточина,  чији је оснивач 

Општина Баточина. 

 

Члан 2. 

 Утврђује се економска цена програма 

васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина за 2022. 

годину, месечно по детету, и то: 

1. За целодневни боравак деце, у износу 

од 20.599,24 динара, 

2. За целодневни боравак деце 

обухваћене припремним предшколским 

програмом која је умањена за износ 

средстава који се трансферишу из буџета 

Републике Србије, у износу од 16.920,84 

динара. 

 

Члан 3. 

Дневна економска цена по детету 

утврђује се дељењем месечне економске 

цене по детету из члана 2. ове одлуке са 

бројем радних дана у месецу. 

 

Члан 4. 

  Утврђује се да учешће корисника у 

месечној економској цени по детету износи 

20%, односно: 

1. За целодневни боравак деце, у износу 

од 4.200,00 динара, 

2. За целодневни боравак деце 

обухваћене припремним предшколским 

програмом која је умањена за износ 

средстава који се трансферишу из буџета 

Републике Србије, у износу од 3.384,00 

динара. 
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Члан 5. 

Износ утврђен чланом 4. ове одлуке 

кориснику се обрачунава по истеку 

обрачунског месеца. 

За дане одсуства детета корисник плаћа 

износ од 100% од утврђеног износа из члана 

4. ове одлуке. 

За дане одсуства корисник плаћа износ 

од 50% од утврђеног износа из члана 4. ове 

одлуке у случају одсуства детета због 

болести, а на основу достављене потврде 

изабраног лекара - педијатра; у време 

коришћења годишњег одмора родитеља, 

односно другог законског заступника детета 

на основу увида у решење о коришћењу 

годишњег одмора за родитеља, односно 

другог законског заступника, као и због 

исказане потребе породице да дете не похађа 

вртић у трајању не дужем од десет радних 

дана у току радне године. 

Износ из члана 4. ове одлуке се не 

наплаћује:  

а) у случају проглашења ванредне 

ситуације или елементарне непогоде за дане 

одсуства детета, 

б) у случају више силе (реконструкције, 

санације, адаптације објекта и др.) уколико 

установа не обезбеди адекватан боравак 

детета у другом објекту за дане одсуства 

детета,   

в) у случају епидемије када у циљу 

заштите здравља и безбедности деце и 

запослених, надлежни орган/институција 

наложи мере које изискују организацију 

непосредног васпитно-образовног рада у 

ограниченом капацитету, као и мере 

повлачења детета из колектива 

(самоизолација) због процене ризика од 

ширења заразе, за дане одсуства детета. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу одмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Баточина“, а примењује се почев од 

обрачуна за месец март 2022. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-250/22-III од 22.03.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________ 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 5. 

Статута општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19) у складу са 

Законом о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 

10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 60. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 33/21), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 22.03.2022. године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правилник о 

трећој измени Правилника о организацији 

и систематизацији послова у 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина 

 

I Даје се сагласност на Правилник о 

трећој измени Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина, који је 

донео директор Предшколске установе 

„Полетарац“ Баточина, заведен под бр. 

364/2022 од 09.03.2022. године.. 

 

II Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, 

 

III Решење доставити: Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина и архиви. 
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Образложење 

 

Правни основ за доношење  овог 

Решења садржан је у одредбама члана 64. 

став 1. тачка 5.. Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 9/19) 

којим је утврђено да Општинско веће даје 

сагласност на опште акте којима се уређују 

број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине, као 

и у одредбама члана 60. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина, којим 

је утврђено да у вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, решења, 

закључке, наредбе, упутства, препоруке, 

пословник, правилник, планове, програме и 

друга акта и даје мишљења..  

Директор ПУ „Полетарац“ Баточина 

донео је Правилник о трећој измени 

Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина заведен под 

бр: 364/2022 од 09.03.2022. године. 

 Општинском већу општине Баточина 

директор ПУ „Полетарац“ Баточина поднео 

је захтев за давање сагласности на 

Правилник о трећој измени Правилника о 

организацији и систематизацији послова у 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина заведен под бр. 020-234/22-III од 

10:03:2022. године. 

На основу наведеног Општинско веће 

као надлежни орган даје сагласност на 

наведени правилник.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-234/22-III од 22.03.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић  

            

 

 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 4. 

Закона о правима пацијената („Службенн 

гласник РС" број 45/13 и 25/2019 – др.закон), 

и члана 64. став 1. тачка 22) Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), и члана 60. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 33/21), Општинско веће 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 22.03.2022. године, донело је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Годишњи 

извештај о раду Савета за здравље 

општине Баточина за 2021. годину 

 

I Даје се сагласност на Годишњи 

извештај о раду Савета за здравље општине 

Баточина за 2021. годину бр. 53-7/22-III од 

11.03.2022. године. 

 

II Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

  

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 42. 

став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13 и 25/2019 

– др.закон), којим је прописано да савет за 

здравље подноси годишњи извештај о свом 

раду и предузетим мерама за заштиту права 

пацијената надлежном органу јединице 

локалне самоуправе, као и у одредбама члана 

64. став 1. тачка 22) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је утврђено да 

Општинско веће врши и друге послове, у 

складу са законом. 

 Одредбама члана 60. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

прописано је да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 
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одлуке, решења, закључке, наредбе, 

упутства, препоруке, пословник, правилник, 

планове, програме и друга акта и даје 

мишљења. 

 Савет за здравље општине Баточина 

саставио је Годишњи извештај о раду Савета 

за здравље за 2021. годину бр. 53-7/22-III од 

11.03.2022. године и исти доставио 

Општинском већу општине Баточина на 

давање сагласности.  

 Општинско веће општине Баточина, 

као надлежни орган, даје сагласност на 

Годишњи извештај о раду Савета за здравље 

за 2021. годину, у достављеном тексту. 

    

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-251/22-III од 22.03.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

___________________________ 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 22) 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19), и 

члана 60. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 33/21), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 22.03.2022. године, донело је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I Прихвата се иницијатива Црквене 

општине кијевске у Кијеву за изградњу 

црквене сале у порти храма Силаска Светога 

Духа. 

 

II Општина Баточина ће обезбедити 

средства за суфинансирање пројекта 

изградње црквене сале у порти храма 

Силаска Светога Духа у Кијеву у износу од 

2.000.000,00 динара. 

 

III Учешће Општине Баточина у 

реализацији пројекта изградње црквене сале 

у порти храма Силаска Светога Духа, у 

погледу начина и износа, одредиће се у 

поступку доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општине Баточина, на основу 

спроведеног јавног конкурса за расподелу 

средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама из буџета општине 

Баточина за 2022. годину. 

 

IV О спровођењу овог закључка стараће 

се Одељење за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије Општинске управе 

општине Баточина. 

 

V Овај Закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 

  

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-252/22-III од 22.03.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


