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На основу члана 137. и члана
138. Закона о спорту ("Сл. гласник
РС" бр.24/2011и 99/2011-др. Закон),
члана 71. Статута Општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08) и члана 43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
8/12), Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
30.01.2015. године, донело је

ПРАВИЛНИК
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

Члан 1.
Овим правилником прописују
се услови, критеријуми, начини и
поступак доделе средстава из буџета
општине Баточина и одобрење
програма за задовољавање потребе
грађања у области спорта на
територији општине Баточина.

Члан 2.
Право на финансијска средства
из буџета општине Баточина имају
појединци,
спортска
удружења
(клубови)
и
организације
које
доприносе развоју спорта, а чије је
седиште на подручју општине
Баточина, уз услов да задовољавају
критеријуме
предвиђене
овим
Правилником.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана за
чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету општине Баточина, у
складу са Законом о спорту (у даљем
тексту: Закон) остварују се кроз
финансирање или суфинансирање
програма и пројеката (у даљем тексту:
програм) из средстава буџета општине
Баточина и то за:
1. подстицање
и
стварање услова за
унапређење
спорта за све,
односно бављења
грађана спортом,
посебно
деце,
омладине, жена и
особа
са
инвалидитетом;
2. изградња,
одржавање
и
опремање
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

спортских
објеката
на
територији
општине
Баточина,
а
посебно
јавних
спортских терена
у
стамбеним
насељима или у
њиховој близини и
школских
спортских
објеката и набавке
спортске опреме и
реквизита
организација
спортских
такмичења
од
посебног значаја
за
општину
Баточина;
спортски
развој
талентованих
спортиста
и
унапређење
квалитета
стручног рада са
њима;
учешће спортских
организација
са
територије
општине Баточина
европским
клубским
такмичењима;
предшколски
и
школски спорт;
делатност
организација
у
области спорта;
активности
спортских
организација,
спортских
друштава,
удружења,
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гранских
и
територијалних
спортских савеза
на
територији
општине
Баточина,
од
посебног значаја
за
општину
Баточина,
у
зависности од тога
да ли је спортска
грана од значаја за
општину
Баточина, која је
категорија
спортске
гране,
колико спортиста
окупља, у којој
мери
се
унапређује
стручни рад, у ком
рангу такмичења
спортска
организација
учествује и у којој
мери се повећава
обухват бављења
грађана спортом;
9. унапређење
заштите здравља
спортиста
10. стипендирање за
спортско
усавршавање
категорисаних
спортиста
11. спречавање
негативних појава
у спорту
12. едукација,
информисање
и
саветовање
грађана, спортиста
и
осталих
учесника
у
систему спорта;
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13. периодична
тестирања,
сакупљање,
анализа
и
дистрибуција
релевантних
информација
за
адекватно
задовољавање
потреба грађана у
области спорта на
територији
јединице локалне
самоуправе,
истраживачкоразвојни пројекти
и
издавање
спортских
публикација;
14. унапређивање
стручног
рада
учесника
у
систему спорта са
територије
јединице локалне
самоуправе
и
подстицање
запошљавања
висококвалификов
аних
спортских
стручњака
и
врхунских
спортиста;
15. рационално
и
наменско
коришћење
спортских сала и
спортских
објеката
16. награде
и
признања
за
постигнуте
спортске резултате
и
допринос
развоју спорта
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17. припреме- учешће
на
спортским
манифестацијама,
такмичења
у
земљи
и
иностранству.
За задовољавање потреба и
интереса грађана из става 1. овог
члана општина Баточина, ускладу са
својим могућностима, обезбеђује у
свом буџету одговарајућа средства.
Подносилац програма којим се
обезбеђује остваривање потреба и
интереса грађана из става 1. овог
члана не може за финансирање истих
активности да конкурише и за
средства из буџета Републике Србије.
Члан 4.
Предлог
свог
годишњег
програма и програма својих чланова
за остваривање потреба и интереса
грађана из члана 2. тач. 1), 3), 4), 6),
8), 12) 13 и 14) овог Програма,
подноси територијални спортски
савез јединице локалне самоуправе, а
за остале програме носиоци тих
програма, у динамици утврђеној
Законом.
Против коначне одлуке о
одобрењу
програма
којим
се
задовољавају потребе грађана у
области спорта у јединицама локалне
самоуправе може се водити управни
спор.
Члан 5.
Носилац програма мора да :
1. буде
уписан
у
одговарајући регистар у
складу са законом;
2. да има седиште на
територији
општине
Баточина;
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3.

4.

5.

да је директно одговоран
за реализацију програма
рада
и
утрошка
средстава;
да је претходно обављао
делатност
у
области
спорта најмање 1 годину;
да испуњава услове за
обављање
спортских
активности и делатности
које су у вези
са
предлогом програма у
складу са Законом о
спорту.

Носилац програма не може да:
1. буде
у
поступку
ликвидације, стечаја и
под
привременом
забраном
обављања
делатности;
2. има блокаду пословног
рачуна, пореске дугове
или
дугове
према
организацијама
социјалног осигурања;
3. буде последње две године
правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези
са његовом делатношћу.
Члан 6.
Предлоге
годишњих
и
посебних програма, у складу са
Законом,
подносе
следеће
организације:
1) територијални спортски
савез
2) струковна удружења и
клубови - предлог свог
посебног програма;
Носиоци
програма
који
поднесу годишњи програм у којем су
обухваћене и активности од општег
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интереса, не могу за исте активности
да поднесу и посебан програм по
јавном позиву.
Годишњи програм извршава се
према динамици прописаној Законом
Члан 7.
Носиоцу програма неће се
одобрити програм у поступку доделе
средстава, ако је:
1. намерно или с крајњом
непажњом
лажно
приказао податке тражене
у
обрасцима
за
подношење програма или
ако је пропустио да
достави све потребне
информације и податке;
2. покушао да дође до
поверљивих информација
или да утиче на комисију
током поступка доделе
средстава.
Члан 8.
Предлог програма мора да
задовољава следеће критеријуме:
1) да доприноси остваривању
општег интереса у области
спорта утврђеног Законом;
2) да је у складу са Законом и
Стратегијом развоја спорта у
Републици Србији;
3) да је у складу са спортским
правилима
надлежног
националног
гранског
спортског савеза;
4) да је у складу са условима,
критеријумима и циљевима
наведеним у јавном позиву,
код посебних програма;
5) да се реализује на територији
општине Баточина, осим
програма припрема и учешћа
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на међународним спортским
такмичењима;
6) да ће се реализовати у текућој
години;
Члан 9.
Програми се финансирају у
висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава
из
буџета
општине
Баточина
постигну
намеравани
резултати.
Програми
се финансирају
једнократно или у ратама, у
зависности од временског периода за
реализацију програма.
Члан 10.
Критеријуми
у
погледу
трошкова реализације програма јесу:
- да су директни трошкови
реализације програма оправдани,
стварни и у непосредној вези са
циљевима реализације програма;
Оправдани
индиректни
трошкови су прихватљиви ако не
обухватају трошкове који су буџетом
програма
намењени
реализацији
неког дела програма.
Индиректни трошкови нису
прихватљиви ако је носилац програма
добио из буџета Републике Србије
или из буџета општине Баточина за
свој рад одговарајућа средства по
другом основу.
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2. ТАКМИЧАРСКИ
СПОРТ
ПОСЕБНИ
ПРОГРАМИ
3. ШКОЛСКИ СПОРТ
4. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
5. СПОРТ
ЛИЦА
СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
6. САВЕЗИ И ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
СТРУЧНОГ
УДРУЖИВАЊА
7. ОСТАЛА
ПОЉА
(
текућа резерва)
Износ
за
финансирање
наведених поља у области физичке
културе и спорта доноси Председник,
а на основу Одлуке о буџету општине
Баточина.
Изузетно уколико то захтева
потреба, Општинско веће може у току
године
својом
одлуком
због
недостатка
средстава,
одобрити
средства појединцу, удружењу или
клубу, са апропијација додељених а
квартално неискоришћених или из
средстава која нису распоређена.
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
(редован програм)
Члан 12.
За средства опредељена за
редовни програм финансирања могу
конкурисати сва спортска удружења
(клубови) чије је седиште на
територији општине Баточина и која
испуњавају
услове
предвиђене
Правилником.

Члан 11.
Члан 13.
Основна поља финансирања на
нивоу општине Баточина :
1. ТАКМИЧАРСКИ
СПОРТ (редован и додатни
програм)

За реализацију финансирања
редовног програма
могуће је
обезбедити
средства за следећу
врсту трошкова :
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

зараде
запослених
у
стручним
службама
спортских
удружења
(клубова), с тим да зараде
не прелазе лимит који је у
складу
са
платама
запослених у Спортском
савезу општине Баточина,
а сходно стручној спреми ;
исплату
хранарине
спортиста;
трошкови
исхране
спортиста;
трошкови
путовања
и
дневница;
трошкови превоза;
трошкови
закупа
спортских сала;
трошкови
куповине
опреме;
канцеларијски трошкови;
плаћање
услуга
под
условом да цене одговарају
тржишним вредностима;
хонорари
лица
који
учествују у реализацији
програма;
таксе и други трошкови
службених лица;
трошкови пореза;
трошкови
провизије
банака;
трошкови према гранским
савезима;
трошкови
стручне
едукације;
трошкови
лекарских
прегледа спортиста;
други трошкови који су
неопходни за реализацију
програма
(ширење
информација, штампање,
канцеларијски материјал,
осигурање,
финансијске
услуге,
комуникацијске
услуге и сл.)
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- Оправданим трошковима не
сматрају се следећи трошкови :
1.
2.

3.

4.

дугови
и
покривање
губитака или задужења;
трошкови
куповине
земљишта
и
зграда,
изградња и реконструкција
спортске инфраструктуре,
осим када су на то
сагласност дали органи
локалне самоуправе;
трошкови отплате рата по
основу раније закључених
уговора (лизинг, кредит);
куповина алкохолних пића
и дувана;

Такмичарски спорт (додатни
програми)
Члан 14.
Спортским
удружењима
(клубовима) који нису категорисани
могу
бити
финансирани/суфинансирани
трошкови према гранским савезима
(лиценцирање,
котизација,
чланарина), трошкови лекарских
прегледа, таксе службених лица,
трошкови превоза.
Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм зависи
од:
• укупно
расположивих
средстава у годишњем
финансијском плану;
• броја програма поднетих за
финансирање/суфинансира
ње из подручја посебних
програма;
• комплетности приложене
документације;
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•

остварених
спортских
резултата
спортског
удружења (клуба ) у
протеклом периоду;
• број чланова спортског
удружења (клуба).
Одобрена средства за редовне
и додатне програме достављају се
директно спортским удружењима
(клубовима) на њихов текући рачун
који се доставља у конкурсној
документацији.
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
Члан 15.
Посебни програми обухватају
следеће области :
1. набавка
специфичне
опреме и реквизита за
спортска удружења;
2. куп такмичења;
3. стипендија
младим
перспективним спортистима
4. организација пригодних
такмичења и манифестација;
Набавка специфичне опреме
и реквизита за спортска удружења
Члан 16.
Регистрована
спортска
удружења могу поднети програм за
финансирање/суфинансирање набавке
специфичне опреме и реквизита који
се користе за такмичења и тренинге
(лопте, голови, кошеви, струњаче,
гимнастичке
справе,
атлетске
справе...).
Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм, поред
наведених услова зависи и од
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економске оправданости улагања у
специфичну опрему и реквизите.
Куп такмичења
Члан 17.
Регистрована
спортска
удружења (клубови) могу поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање
трошкова куп такмичења.
Стипендија младим
перспективним спортистима
Члан 18.
Регистрована удружења могу
поднети списак кандидата за доделу
стипендије младим перспективним
спортистима
у
роковима
које
пропише председник . Максимални
број предложених кандидата по
једном клубу јесте три.
Стипендију могу примати
млади спортисти од 15 до 20 година.
Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм, поред
наведених услова зависи и од
вредности постигнутих резултата на
домаћим, као и на међународним
такмичењима.
Организација пригодних
такмичења и манифестација
Члан 19.
Регистрована
спортска
удружења могу поднети програм за
финансирање/
суфинансирање
пригодних
такмичења
и
манифестација.
Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм, поред
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наведених услова зависи и од
друштвеног значаја организације
пригодног
такмичења
или
манифестације (број учесника, број
гледалаца, број до сада одржаних
манифестација...).
Организација
турнира
финансира се једнократно у складу са
могућностима и то 1/5 за организацију
и 3/4 у наградама (од укупне суме
середстава која је предата у захтеву)
Спортском савезу општине Баточина.
ШКОЛСКИ СПОРТ
Члан 20.
Све организације из области
предшколског, школског спорта могу
поднети програм за финансирање
активности из области школског
спорта са основним подацима о
организацији такмичења, као и о
организацији других врста спортских
активности (приходи и расходи).
Износ финансијских средстава за
сваки појединачни програм зависи од
:
 укупно
расположивих
средстава за ову
позицију у годишњм
финансијском плану
;
 броја програма који
конкуришу
за
финансирање/суфин
ансирање у области
школског спорта;
 комплетности
приложене
документације;
 броја учесника, како
школа,
тако
и
предшколаца,
ученика;

ГОДИНА 2015.
 висине
ванбуџетских
средстава
обезбеђује
подносилац
програма.

која

Пре доношења коначне одлуке
о расподели финансијских средстава,
тражи
се
предлог
расподеле
финансијских средстава од стране
општинских организација задужених
за организацију школског спорта
(Спортски савез општине Баточина).
Спортски савез општине Баточина
подноси
програм
за
финансирање/суфинансирање
у
области школског спорта.
Општина
Баточина
може
донети одлуку о покретању програма
који се односе на реализацију
активности која доприносе здравом
физичком развоју и формирању
здравих
стилова
живота
деце
предшколског и школског узраста, уз
укључивање организација које се баве
школским спортом (Спортски савез
општине Баточина).
РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Члан 21.
Регистрована
спортска
удружења, савези и удружења из
области рекреације могу поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање
рекреативних активности грађана са
основним подацима о организацији
такмичења и реализацији спортских
активности грађана, као и о
финансијским показатељима (приходи
и расходи).
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Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм зависи
од :
• укупно
расположивих
средстава за ову позицију у
годишњм
финансијском
плану ;
• броја
програма
који
конкуришу
за
финансирање/суфинансира
ње
у
области
рекреативног спорта ;
• комплетности приложене
документације;
• броја учесника (екипа и
појединаца);
• висине
ванбуџетских
средстава која обезбеђује
подносилац програма.
Пре доношења коначне одлуке
о расподели финансијских средстава,
тражи
се
предлог
расподеле
финансијских средстава од стране
општинског удружења рекреативног
спорта, ако су спортска удружења из
ове области организована у грански
савез.

ГОДИНА 2015.

Износ финансијских средстава
за сваки појединачни програм зависи
од :
 укупно расположивих
средстава
за
ову
позицију у годишњм
финансијском плану ;
 броја програма који
конкуришу
за
финансирање/суфинанс
ирање у области спорта
лица са инвалидитетом;
 комплетности
приложене
документације;
 броја учесника (екипа и
пој единаца);
 висине
ванбуџетских
средстава
која
обезбеђује подносилац
програма.
Пре доношења коначне одлуке
о расподели финансијских средстава,
тражи
се
предлог
расподеле
финансијских средстава од стране
општинског удружења спорта за лица
са инвалидитетом, ако су спортска
удружења
из
ове
области
организована у грански савез.

СПОРТ ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 22.
Регистрована удружења лица
са инвалидитетом, као и регистрована
спортска
удружења
лица
са
инвалидитетом,
могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање
спортских активности лица са
инвалидитетом,
са
основним
подацима о програму и финансијским
показатељима (приходи и расходи).

САВЕЗИ И ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ
УДРУЖИВАЊА
Члан 23.
Средства за функционисање
Спортског савеза и осталих облика
стручних удруживања могуће је
обезбедити за : Спортски савез
општине Баточина, гранске савезе и
остале облике стручног удруживања.
а) Спортски
Баточина

савез

општине
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Спортски
савез
општине
Баточина подноси програм за редовно
и
посебно
финансирање/суфинансирање
програма из свог делокруга рада. У
програму се наводе основни подаци о
активностима
Спортског
савеза
општине Баточина и потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава
за
техничко
функционисање савеза (режијски
трошкови, материјални трошкови,
плате запослених, хонорари и др. )
Износ финансијских средстава
за Спортски савез општине Баточина
зависи од :
• укупно
расположивих
средстава за ову позицију у
годишњм
финансијском
плану;
• броја програма и пројеката
које
Спортски
савез
општине Баточина планира
да реализује;
• комплетности приложене
документације;
• висине
ванбуџетских
средстава која обезбеђује
подносилац програма.
б) Општински грански савези
Општински грански савези
подносе
програме
за
финансирање/суфинансирање свога
рада. У програму се наводе основни
подаци о активностима градског
гранског
савеза
и
потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава
за
техничко
функционисање савеза (режијски
трошкови, материјални трошкови,
плате запослених, хонорари и др.)
Износ финансијских средстава за
грански савез општине Баточина
зависи од:

•

•

•
•

ГОДИНА 2015.
укупно
расположивих
средстава за ову позицију у
годишњм
финансијском
плану
броја програма и пројеката
које грански савез општине
Баточина
планира
да
реализује;
комплетности приложене
документације;
висине
ванбуџетских
средстава која обезбеђује
подносилац програма.

в) Остали облици стручног
удруживања
Сва друга спортска удружења (
Удружење тренера, Удружење судија,
Удружење педагога физичке културе,
Удружење спортских лекара и сл.)
подносе
програме
за
финансирање/суфинансирање свога
рада. У програму се наводе основни
подаци о активностима и потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава
за
техничко
функционисање удружења (режијски
трошкови, материјални трошкови,
плате запослених, хонорари и др.).
Износ финансијских средстава
зависи од :
• укупно
расположивих
средстава за ову позицију у
годишњм
финансијском
плану ;
• броја програма и пројеката
које грански савез општине
Баточина
планира
да
реализује;
• броја учесника у наведеним
програмима;
• друштвеног
значаја
предложеног пројекта;
• комплетности
приложене
документације;
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висине
ванбуџетских
средстава која обезбеђује
подносилац програма.

7.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА
СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА
Члан 24.
За такмичарски спорт (
редовни, додатни посебни програми),
спортско удружење (клуб) подноси
захтев за финансирање на прописаном
обрасцу читко попуњеном и у
прилогу
доставља
потребну
документацију, утврђену од стране
Комисије за такмичарски спорт.
Предлози програма из осталих
поља финансирања подносе се
посебно за сваког носиоца програма и
посебно за сваку област предвиђену
овим Правилником.
Предлог програма садржи
детаљне податке о :
1. носиоцу програма ;
2. области
у
којој
се
остварује програм ;
3. учесницима у реализацији
програма и својству у коме
се ангажују ;
4. циљевима и очекиваним
резултатима, укључујући
које ће проблеме програм
решити и којим групама
популације и на који начин
ће програм користити;
5. врсти
и
садржини
активности и времену и
месту
реализације
програма,
односно
обављања активности ;
6. буџету програма, односно
потребним
новчаним
средствима,
исказаним
према врстама трошкова и

8.

9.

ГОДИНА 2015.
утврђеним обрачуном или
у паушалном износу ;
временском
плану
употребе
средстава
(
временски период у коме
су средства потребна и
рокови
у којима су
потребна) ;
начину
праћења
реализације програма и
евалуације резултата ;
претходном и будућем
финансирању организације
и програма.
Члан 25.

Предлози програма разматрају
се ако су испуњени следећи формални
критеријуми:
1. да је уз предлог програма
достављено
пропратно
писмо у коме су наведене
најосновније информације
о
организацији
и
предложеном
програму
(назив, временско трајање,
финансијски
износ
тражених средстава) и које
је
потписало
лице
овлашћено за заступање
организације;
2. да је предлог програма
поднет
на
утврђеном
обрасцу
(апликационом
формулару),
читко
попуњеном, језиком и
писмом
у
службеној
употреби;
3. да је потпун;
4. да је поднет у прописаном
року.
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Члан 26.
Уз предлог програма подноси
се документација којом се доказује
испуњеност
прописаних
ближих
критеријума за остваривање општег
интереса у области спорта и изјава да
не постоје препреке из члана 7. овог
правилника.
Обрасце: пријаве на Конкурс
за финансирање програма од јавног
интереса, прописује Комисија.
Члан 27.
Спортски
савез
општине
Баточина дужан је да обавести све
потенцијалне кориснике буџетских
средстава из поља такмичарског
спорта о роковима предаје потребне
документације, као и о потребним
условима за одобравање буџетских
средстава за наредну годину.
Општинско
веће
може
изузетно одобрити одређени програм
у области спорта и на основу
поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива, у случају
када је у питању програм од посебног
значаја, а подносе га носиоци
програма, или када је у питању
програм који није из објективних
разлога могао бити поднет у складу са
прописаним роковима или је садржај
програма такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног
носиоца програма.
Члан 28.
Конкурс се објављује на
званичној интернет страни општине
Баточина, локалним медијима
и
огласној табли Општинске управе
општине Баточина.

НАЧИН ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 29.
Одлуку о расписивању јавног
позива доноси Председник.
Јавни
позив
и
јавна
обавештења из овог Правилника
клубовима
упућује
се
преко
Спортског савеза општине Баточина.
У јавном позиву наводе се
битни услови и критеријуми које
треба
да
испуне
предложени
програми, а посебно предмет јавног
позива,висина средстава која су на
располагаљу за предмет јавног
позива, рок до кога морају бити
поднети предлози програма, место,
време и лице код кога се може добити
документација и обавештења у вези
јавног позива.
Члан 30.
За
израду
предлога
финансирања/суфинансирања
спортских удружења (клубова), као и
посебне
програме
Председник
образује Комисију.
Комисија има председника и
два члана, општина Баточина даје
председника и једног члана, а један
члан је представник Спортскога
савеза општине Баточина.
Комисија доставља предлог
финансирања/суфинансирања
спортских удружења (клубова) у
области
такмичарског
спорта
Председнику који доноси коначну
Одлуку
о
финансирању
и
суфинансирању спортских удружења
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(клубова) у области такмичарског
спорта.
Коначну
одлуку
о
финансирању
програма
доноси
Председник.
За оцену осталих програма из
поља
дефинисаних
овим
правилником, Предесник образује
Стручну комисију у којој могу
учествовати представници Спортског
савеза
општине
Баточина,
представници организација које се
баве школским и рекреативним
спортом, представници организација
лица са инвалидитетом, представници
општине Баточина.
Комисија има председника и
четири члана.
Комисија
врши
стручни
преглед и даје оцену поднетих
предлога са предлогом износа
средстава којим ће програм бити
финансиран/суфинансиран.
Коначну
одлуку
о
финансирању
програма
доноси
Председник.
Предлог програма Стручна
комисија процењује према следећим
критеријумима :
1. испуњење услова који се
тичу
подносиоца
предлога програма;
2. процена
квалитета
предлога
програма
(капацитет за управљање
програмом, потенцијали
за
успостављање
партнерства,
квалитет
програма са становишта
иновативности
и
процењеног
утицаја,
реалистичност остварења
планираних активности и
постављених
циљева,
план одрживости након
завршетка програма;

3.
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финансијска
процена
(износ
тражених
средстава, као и износ
сопственог финансијског
улагања у релизацију
програма).
Члан 31.

Комплетна
конкурсан
документација се доставља у једној
затвореној коверти.
Пријаве
се
предају
на
писарници
Општинске
управе
општине Баточина или поштом на
адресу: Општина Баточина, Краља
Петра I 37
Члан 32.
Комисија разматра пријаве и у
складу са условима Конкурса,
применом услова и критеријума овог
Правилника,
сачињава
листу
вредновања и рангирања пријављених
програма,
сачињава
предлог
председнику општине о избору
програма који ће се финансирати из
буџета општине Баточина и доноси
Одлуку о избору програма који ће се
финансирати
из буџета општине
Баточина.
О
спроведеном
поступку
Комисија води записник који заједно
са Одлуком о избору програма којима
се из буџета општине додељују
средства за подстицање програма или
недостајућег дела средстава из буџета
општине Баточина и
доставља
председнику општине у року који не
може бити дужи од 15 дана од дана
закључења Конкурса.
На основу Одлуке Комисије,
председник општине доноси Решење
о
финансирању
програма
или
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недостајућег дела средстава
буџета општине Баточина.

из

Члан 33.
На основу решења из члана 32.
став 3. овог Правилника председник
општине
закључује
уговоре
о
финансирању
програма
општег
интереса, средствима из буџета
општине Баточина, уз сагласност
Општинског већа.
Уговором из става 1. овог
члана уређују се међусобна права и
обавезе уговорних страна, начин и
рок за пренос одобрених средстава,
рок за реализацију програма, обавеза
подношења
извештаја,
начин
решавања спорова, као и друга права
и обавезе уговорних страна.
Члан 34.
Одобрени износ средстава за
реализацију програма преноси се
организацији која реализује програм у
складу са уговором и одобреним
квотама буџета Општине Баточина.
ИЗВЕШТАЈ О ПОТРОШЊИ
СРЕДСТАВА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
Члан 35.
Спортска удружења (клубови),
као и носиоци одобрених програма у
обавези су да Одељењу за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије извештавају о утрошку
средстава
и
доставе
потребну
документацију.
Наредна
авансна
уплата
буџетских средстава се неће вршити
за она спортска удружења (клубове) у
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пољу такмичарског спорта, као и за
носиоце програма који за претходну
уплату нису доставили адекватну
документацију.
Општина
Баточина
може
обуставити
даље
финансирање
програма, ако корисник средстава не
достави
извештај
и
адекватну
документацију
у
роковима
предвиђеним захтевом.
Члан 36.
Уколико носилац програма не
утроши
одобрена
средства
на
годишњем нивоу, у обавези је да по
подношењу
завршног
извештаја
изврши повраћај средстава у буџет
општине Баточина.
КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ
СРЕДСТАВА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Члан 37.
Спортско удружење (клуб)
коме су средства додељена за
такмичарски
спорт
и
носилац
одобреног
програма
води
све
потребне евиденције које Одељењу за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије омогућавају
спровођење
контроле
утрошка
средстава и реализације програма.
Носилац програма је у обавези
да овлашћеним лицима Општинске
управе општине Баточина омогући
увид у целокупну документацију и у
поступку контроле
пружи
сва
потребна обавештења.
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Члан 38.

Спортско удружење (клуб)
коме су средства додељена за
такмичарски
спорт
и
носилац
одобреног програма дужан је да
наменски користи средства добијена
из буџета општине Баточина.
Корисник буџетских средстава
из става 1. У обавези је да набавку
добара, услуга или радова врши у
складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Члан 39.
Измене у погледу одобрених
средстава за реализацију програма,
могу се извршити ако се тиме не
угрожава циљ програма.
Захтев за сагласност на измене
подноси се комисији која може дати
сагласност.
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На основу члана 4, а ускладу са
чланом 5. и 9. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. Гласник РС'', бр.
88/11), члана 9. Закона о јавним
предузећима (''Сл. Гласник РС'', бр
119/13), чланова 22. и 23. Закона о
јавној својини (''Сл. Гласник РС'', број
72/11), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (Сл. Гласник РС'', бр.
129/07) и члана 43. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 8/12), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 30.01.2015. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ''ЛЕПЕНИЦА
БАТОЧИНА'' БАТОЧИНА

Члан 40.
Начин измена и допуна овог
Правилника, врши се на начин на који
је Правилник и усвојен.
Члан 41.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 110-5/15-01 од 30.01.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Члан 1.
Овом Одлуком врши се пренос
покретних ствари са ЈКП ''7. Јули''
Баточина на ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина, чији је оснивач општина
Баточина, на трајно коришћење, и то:
1. Florida 1.3 Poly- погребно
возило,
2. Канцеларијски намештај,
3. Компјутерска опрема,
4. Опрема за услуге издавања
капеле за делатност погребних
услуга,
5. Пијачне тезге,
6. Алат за комуналну намену
(косачице, мешалице, машина
за сечење асфалта).

Радиша Милошевић
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Члан 2.

Између ЈКП ''7.јули'' Баточина
и ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина
извршиће се примопредаја покретних
ствари из члана 1. Ове одлуке, када ће
се сачинити записник о примопредаји
покретних ствари.
Записник
о
примопредаји
ствари биће саставни део ове одлуке,
и њиме ће се детаљно утврдити све
покретне ствари за које се врши
пренос.
Члан 3.
Покретне ствари из члана 1.
ове одлуке преносе се на трајно
коришћење
Јавном
предузећу
''Лепеница Баточина'' како би се
обезбедило трајно и несметано
вршење комуналних услуга, ради
обављања комуналне делатности, a у
циљу унапређења квалитета услуга.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
Образложење
Уставом Републике Србије
утврђено је поред осталог да
Република
Србија
уређује
и
обезбеђује
систем
локалне
самоуправе,
правни
положај
привредних
субјеката,
систем
обављања појединих привредних и
других делатности као и да општина у
складу са законом преко својих
органа уређује и обезбеђује обављање
и развој комуналних делатности (члан
190. став 1. тачка 1. Устава РС'').
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Законом
о
комуналним
делатностима (''Сл. Гласник РС'', број
88/2011) прописано је да општина
преко својих органа у складу са
законом уређује и обезбеђује услове
као и начин обављања комуналних
делатности. Такође, тим законом
прописано
је
да
обављање
комуналних делатности од општег
интереса односно од локалног
интереса које општина одреди, може
обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други
привредни субјект на начин прописан
законом.
Према одредбама члана 9.
Закона о јавним предузећима (''Сл.
Гласник
РС'',
број
119/2012),
прописано је да имовину јавног
предузећа чине права својине на
покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права
која су пренета у својину јавног
предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини.
Чланом
13.
Закона
о
комуналним делатностима, одређено
је да је јединица локалне самоуправе
овлашћена да уређује односе између
вршилаца комуналне делатности и
корисника
услуга.
Чланом 14.
одређено је да је вршилац комуналне
делатности дужан да организује рад и
пословање на начин којим се
обезбеђује трајно и несметано
коришћење комуналних услуга на
начин
предвиђен
законом
са
прописима
или
уговореним
квалитетом услуге уз предузимање
мера одржавања, развоја заштите, све
са циљем унапређења квалитета
услуга код обављања истих.
Како је досадашње ЈКП ''7.
јули'' из Баточине у великим
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финансијским и организационим
проблемима,
ради
заштите
и
унапређења комуналних делатности и
заштите комуналних објеката у циљу
коришћења
система,
чувања,
одржавања и његовог развоја, као
делатности од општег интереса, то се
у складу са одредбама Закона о
локалној самоуправи, Закона о
комуналним делатностима и Закона о
јавној својини, предлаже доношење
одлуке, како би се обезбедила
несметана
употреба
комуналних
услуга за дужи временски период од
стране
његовог
вршиоца
ЈП
''Лепеница Баточина'' Баточина.
Одлуком
о
преносу
непокретних ствари у јавној својини
на коришћење Јавном предузећу
''Лепеница Баточина'' Баточина (''Сл.
гласник општине Баточина'', број
14/14 и 19/14) од Јавног комуналног
предузећа ''7. јули'' Баточина изузети
су и предати Јавном предузећу
''Лепеница Баточина'' Баточина, на
коришћење а у циљу пружања
комуналних услуга, следећи објекти:
Пословни простор бр.25 у приземљу
зграде бр.1 на кп.бр. 88/10 и пословни
простор бр.27 у подруму зграде бр.1
на
кп.бр.88/10
К.О.Баточина
Варошица, уписани у Л.Н. бр.104
Баточина Варошица; Помоћна зграда
на кп.бр.236/2 уписана у Л.Н.бр.766
К.О.Баточина
Варошица;
Зграда
пословних услуга бр.1 ( зграда зелене
пијаце) на кп.бр.150/6 и зграда бр.2 (
зграда зелене пијаце) на кп.бр.150/6
К.О.Баточина Варошица, уписане у
Л.Н. бр.107 К.О.Баточина Варошица;
Зграда бр.2 ( вага) на к.бр.1/4
К.О.Брзан уписане у Л.Н. бр.1988
К.О.Брзан. Покретне ствари наведене
у члану 1. Ове одлуке преносе се са
ЈКП ''7. Јули'' Баточина на ЈП
''Лепеница Баточина'', чији је оснивач
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општина
Баточина,
на
трајно
коришћење како би се обезбедило
трајно
и
несметано
вршење
комуналних услуга, ради обављања
комуналне делатности, у циљу
унапређења квалитета услуга. Чланом
2. Одлуке утврђено је да ће се између
ЈКП ''7.јули'' Баточина и ЈП ''Лепеница
Баточина''
Баточина
извршити
примопредаја покретних ствари из
члана 1. Ове одлуке, када ће се
сачинити записник о примопредаји
покретних ствари који ће бити
саставни део ове одлуке, и њиме ће се
детаљно утврдити све покретне
ствари за које се врши пренос.
Чланом 19. став 1. тачка 3.
Закона о јавној својини (''Сл. Гласник
РС'', број 72/2011), прописано је да
јавна предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе могу
бити корисници ствари у јавној
својини. Како је оснивач ЈП
''Лепеница
Баточина''
Баточина,
јединица локалне самоуправе то су
испуњени
услови
да наведено
предузеће буде корисник покретних
ствари из члана 1. ове Одлуке.
Из свега напред изнетог
предлаже се Општинском већу
општине Баточина да донесе напред
наведену одлуку.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-83/15-01 од 30.01.2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
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