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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.11.2015. године 

ГОДИНА 2015. 
БРОЈ 14 

 

На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Младост-Црни 

Као'' из Црног Кала, заведен под 

бројем 020-1024/15-01 од 17.11.2015. 

године. 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења у 2015. 

години, закључен између Општине 

Баточина и Фудбалског клуба 

''Младост-Црни Као'' из Црног Кала, 

заведен под бројем 020-1024/15-01 од 

17.11.2015. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1038/15-01 од 20.11.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 
На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Слога'' из 

Баточине, заведен под бројем 020-

1033/15-01 од 20.11.2015. године. 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

Разлог за доношење овог решења је 

давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења у 2015. 

години, закључен између Општине 

Баточина и Фудбалског клуба ''Слога'' 

из Баточине, заведен под бројем 020-

1033/15-01 од 20.11.2015. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1035/15-01 од 20.11.2015. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Спортског савеза општине Баточина 

из Баточине, заведен под бројем 020-

1023/15-01 од 17.11.2015. године. 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Спортског савеза општине Баточина 

из Баточине, заведен под бројем 020-

1023/15-01 од 17.11.2015. године. 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1034/15-01 од 20.11.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и ЖСК 

''Жировница'' из Жировнице, заведен 

под бројем 020-1022/15-01 од 

17.11.2015. године. 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и ЖСК 

''Жировница'' из Жировнице, заведен 

под бројем 020-1022/15-01 од 

17.11.2015. године. 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1037/15-01 од 20.11.2015. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор о дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. Години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Лепеница'' из 

Бадњевца, заведен под бројем 020-

1021/15-01 од 17.11.2015. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Лепеница'' из 

Бадњевца, заведен под бројем 020-

1021/15-01 од 17.11.2015. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1036/15-01 од 20.11.2015. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) 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 20.11.2015. године, 

донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Шумадинац'' из 

Брзана, заведен под бројем 020-

1020/15-01 од 17.11.2015. године. 

II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке 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. 

Разлог за доношење овог решења 

је давање сагласности на Уговор o 

дотацијама ради финансирања 

програма спортских удружења у 2015. 

години, закључен између Општине 

Баточина и Фудбалског клуба 

''Шумадинац'' из Брзана, заведен под 

бројем 020-1020/15-01 од 17.11.2015. 

године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-1039/15-01 од 20.11.2015. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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