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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
12.04.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 9 

На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 4. и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор о наставку изградње 

фекалне канализације у насељу 

Доња Мала у Баточини, 

закључен између Општинске 

управе општине Баточина и 

доо ,,Градис“ из Чачка, заведен 

под бројем 031-174/17-01 од 

30.03.2017. године, број код 

извођача 19/17 од 31.03.2017. 

године.   

    .  

II  Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 4.  

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе. Одредбама 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

одређено је у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

 Општинска управа 

општине Баточина Општинском већу 

доставила је Уговор о наставку 

изградње фекалне канализације у 

насељу Доња Мала у Баточини, 

закључен између Општинске управе 

општине Баточина и доо ,,Градис“ из 

Чачка, на давање сагласности пошто 

је као наручилац спровела, у складу са 

Законом о јавним набавкама и Планом 

јавних набавки, поступак јавне 

набавке мале вредности интерног 
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броја ЈНМВ 4/17 наведеног у плану 

јавних набавки под бројем 1.3.1/17 за 

набавку радова - Наставак радова на 

изградњи фекалне канализације у 

насељу Доња Мала у Баточини, и 

донела Одлуку број 031-145/17-01 од 

22.03.2017. године о додели уговора 

најповољнијем понуђачу доо 

,,Градис“ Чачак са којим је закључен 

Уговор број 031-174/17-01 од 

30.03.2017. године, број код извођача 

19/17 од 31.03.2017. године. 

Разлог за доношење решења је 

давање сагласности на Уговор о 

наставку изградње фекалне 

канализације у насељу Доња Мала у 

Баточини, закључен између 

Општинске управе општине Баточина 

и доо,,Градис“ из Чачка, заведен под 

бројем 031-174/17-01 од 30.03.2017. 

године, број код извођача 19/17 од 

31.03.2017. године.   

 На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-355/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                             

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                 

              Здравко Младеновић 

 

          На основу члана 46. став 1. 

тачке 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 

члана 71. став 1. тачка 4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 4. и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/2016), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I.       ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор о пружању услуге 

стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи 

фекалне канализације у 

Баточини закључен између 

Општинске управе општине 

Баточина и „Младеновић 1995“ 

доо, Биро за пројектовање и 

инжењеринг из Лапова, 

заведен под бројем 031-175/17-

01 од 30.03.2017. године.  

 

II.      Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за 

доношење решења садржан је у 

одредбама члана 46. став 1. тачке 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 71. став 1. тачка  4. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15) и члана 6. став 1. тачка 4.  

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/2016), којима је одређено да 

Општинско веће  врши надзор над 

радом Општинске управе. Одредбама 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

одређено је у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IX                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 3 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

 Општинска управа 

општине Баточина Општинском већу 

доставила је Уговор о пружању услуге 

стручног надзора над извођењем 

радова на изградњи фекалне 

канализације у Баточини, закључен 

између Општинске управе општине 

Баточина и „Младеновић 1995“ доо, 

Биро за пројектовање и инжењеринг 

из Лапова, на давање сагласности 

пошто је као наручилац спровела, у 

складу са Законом о јавним набавкама 

и Планом јавних набавки, поступак 

јавне набавке мале вредности 

интерног броја ЈНМВ 5/17 наведеног 

у плану јавних набавки под бројем 

1.2.2/17 за набавку услуга - Услуге 

стручног надзора над извођењем 

радова на изградњи фекалне 

канализације у Баточини, и донела 

Одлуку број 031-157/17-01 од 

24.03.2017. године о додели уговора 

понуђачу „Младеновић 1995“ доо, 

Биро за пројектовање и инжењеринг 

из Лапова са којим је закључен 

Уговор број 031-175/17-01 од 

30.03.2017. године. 

Разлог за доношење решења је 

давање сагласности на Уговор о 

пружању услуге стручног надзора над 

извођењем радова на изградњи 

фекалне канализације у Баточини 

закључен између Општинске управе 

општине Баточина и „Младеновић 

1995“ доо, Биро за пројектовање и 

инжењеринг из Лапова, заведен под 

бројем 031-175/17-01 од 30.03.2017. 

године.   

 На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-356/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                          

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,ЖСК“ из 

Жировнице заведен под бројем 

020-85/17-01 од 01.02.2017. 

године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 
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 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ФК ,,ЖСК“ из 

Жировнице заведен под бројем 020-

85/17-01 од 01.02.2017. године. 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,ЖСК“ из 

Жировнице заведен под бројем 020-

85/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-357/17-01 од 06.04.2017. 

године 

 

                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                         

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                               

                 Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и Карате 

клуба ,,Баточина“ из Баточине 

заведен под бројем 020-86/17-

01 од 01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

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

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са КК ,,Баточина“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

86/17-01 од 01.02.2017. године 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Карате клуба ,,Баточина“ из Баточине 

заведен под бројем 020-86/17-01 од 

01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-358/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                                          

                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                Здравко Младеновић 

 

На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Спортског савеза општине 

Баточина из Баточине заведен 

под бројем 020-87/17-01 од 

01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 
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поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са Спортским савезом 

општине Баточина заведен под бројем 

020-87/17-01 од 01.02.2017. године   

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, закључен између 

Општине Баточина и Спортског савеза 

општине Баточина из Баточине заведен 

под бројем 020-87/17-01 од 01.02.2017. 

године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-359/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                         

                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                                  

              Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Ошштинског фудбалског 

савеза Баточина заведен под 

бројем 020-88/17-01 од 

01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 
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општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ОФС Баточина 

заведен под бројем 020-88/17-01 од 

01.02.2017. године   

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, закључен између 

Општине Баточина и Ошштинског 

фудбалског савеза Баточина заведен 

под бројем 020-88/17-01 од 01.02.2017. 

године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-360/17-01 од 06.04.2017. 

године         

                                                                                                       

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Кошаркашког клуба ,,Слога“ 

из Баточине заведен под 

бројем 020-89/17-01 од 

01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 
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из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са КК ,,Слога“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

89/17-01 од 01.02.2017. године 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Кошаркашког клуба ,,Слога“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

89/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-361/17-01 од 06.04.2017. 

године         

                                                                                                   

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                                     

            Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Шаховског клуба 

,,Стражевица“ из Баточине 

заведен под бројем 020-90/17-

01 од 01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 
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општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ШК ,,Стражевица“ 

из Баточине заведен под бројем 020-

90/17-01 од 01.02.2017. године 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Шаховског клуба ,,Стражевица“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

90/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-362/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                                         

                ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Спортског удружења 

,,Соколићи“ из Баточине 

заведен под бројем 020-91/17-

01 од 01.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 
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у 2017. години, са СУ ,,Соколићи“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

91/17-01 од 01.02.2017. године 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Спортског удружења ,,Соколићи“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

91/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-363/17-01 од 06.04.2017. 

године        

                                                                                                        

                ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                    

            Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и Дечијег 

спортског клуба ,,Спортић“ из 

Баточине заведен под бројем 

020-92/17-01 од 01.02.2017. 

године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ДСК ,,Спортић“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

91/17-01 од 01.02.2017. године 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 
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Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Дечијег спортског клуба ,,Спортић“ 

из Баточине заведен под бројем 020-

92/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-364/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                               

                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                     

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                          

              Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Слога“ из 

Баточине заведен под бројем 

020-93/17-01 од 01.02.2017. 

године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ФК ,,Слога“ из 

Баточине заведен под бројем 020-

93/17-01 од 01.02.2017. године 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Слога“ из 
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Баточине заведен под бројем 020-

93/17-01 од 01.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-365/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                          

Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Младост“ 

из Црног Кала заведен под 

бројем 020-111/17-01 од 

06.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ФК ,,Младост“ из 

Црног Кала заведен под бројем 020-

1111/17-01 од 06.02.2017. године 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Младост“ из 

Црног Кала заведен под бројем 020-

111/17-01 од 06.02.2017. године. 
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На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-366/17-01 од 06.04.2017.  

 

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                  

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Здравко Младеновић 

 

На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Бадњевац“ 

из Бадњевца заведен под 

бројем 020-112/17-01 од 

06.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ФК ,,Бадњевац“ из 

Бадњевца заведен под бројем 020-

112/17-01 од 06.02.2017. године 

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и 

савеза у 2017. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Бадњевац“ из 

Бадњевца заведен под бројем 020-

112/17-01 од 06.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
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Број 020-367/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                                                                                                                           

                     ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Здравко Младеновић 

 
На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Слога“ из 

Милатовца заведен под бројем 

020-113/17-01 од 06.02.2017. 

године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са ФК ,,Слога“ из 

Милатовца заведен под бројем 020-

113/17-01 од 06.02.2017. године 

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и 

савеза у 2017. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ,,Слога“ из 

Милатовца заведен под бројем 020-

113/17-01 од 06.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-368/17-01 од 06.04.2017. 

године 

 

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
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              Здравко Младеновић 

 

На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/16) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.04.2017. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма 

спортских удружења и савеза у 

2017. години, закључен између 

Општине Баточина и Карате 

клуба ,,Енпи“ из Брзана 

заведен под бројем 020-114/17-

01 од 06.02.2017. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења садржан је у oдредбама члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина којим је 

одређено у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта и члану 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима 

из буџета општине Баточина, уз 

сагласност Општинског већа.  

По спроведеном поступку 

одобрења програма у складу са 

наведеним правилником Председник 

општине је закључио Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења и савеза 

у 2017. години, са КК ,,Енпи“ из Брзана 

заведен под бројем 020-114/17-01 од 

06.02.2017. године 

  Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења и савеза у 2017. години, 

закључен између Општине Баточина и 

Карате клуба ,,Енпи“ из Брзана 

заведен под бројем 020-114/17-01 од 

06.02.2017. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-369/17-01 од 06.04.2017. 

године 

                    

                     ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                      

                Здравко Младеновић 
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