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У БАТОЧИНИ  2019. ГОДИНЕ 

  

  

 На основу члана 7. Одлуке о 

комуналном уређењу општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ бр. 23/18) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, број 

10/16), на предлог Одељења за 

имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције, Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру Општинске управе 

општине Баточина, Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 14.01.2019. године, 

донело је: 

 

П Р О Г Р А М     

ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 

2019.ГОДИНУ 

 

1. УВОД 

 

Овим програмом се дефинишу 

локације зелених површина, тротоара, 

тргова  и других јавних површина које 

ће се одржавати током 2019. године, 

као и динамика одржавања истих, али 

и други послови који су поверени ЈП 

"Лепеница Баточина" из Баточине на 

основу додељeних искључивих права. 
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2. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И КОМУНАЛНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

Редовно одржавање зелених и 

јавних површина и других објеката 

комуналне инфраструктуре  

подразумева: 

- Редовно чишћење и одржавање 

улица, тротоaра, јавних и 

зелених површина; 

- Кошење и одржавање зелених 

површина; 

- Одржавање фонтане на 

градском тргу „Карађорђев 

трг“ у Баточини; 

- Сечење и крчење шибља и 

растиња поред путева; 

- Одржавање и чишћење кишне 

канализације, као и пражњење 

канализационе линије; 

- Одржавање и чишћење 

одводних канала и дренажа, 

укључујући и деблокирање 

одвода за одвођење 

атмосферских и површинских 

вода са површина јавне 

намене; 

- Садња и одржавање цвећа и 

садница, окопавање, 

одржавање и орезивање дрвећа 

и живе ограде; 

- Чишћење смећа поред 

контејнера и са дивљих 

депонија; 

- Прање улица; 

- Крпљење ударних рупа; 

- Набавка, уградња  и репарација  

вертикалне сигнализације у 

Баточини; 

- Репарација и обележавање 

хоризонталне сигнализације у 

Баточини. 

 

2.1  ЧИШЋЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ И 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

  

 Услуге редовног чишћења 

улица, тротоара, јавних и зелених 

површина у Баточини обављају се на 

следећим локацијама:  

• Градски трг – „Карађорђев 

трг“, који се чисти 

свакодневно, површине 

3.946m2;  

• улица Краља Петра I, која се 

чисти свакодневно, од 

раскрснице са државним путем 

М1.11 до улице Цара Лазара, 

површине 4.614m2; 

• улица Његошева, која се чисти 

свакодневно, површине 505m2; 

• улица Доситеја Обрадовића, 

која се чисти свакодневно, 

површине 575m2; 

• улица Краља Милана 

Обреновића (од градског трга 

до прве раскрснице), која се 

чисти једном недељно, 

површине 546m2; 

• улица Николе Пашића до 

раскрснице са улицом Гаврила 

Принципа; која се чисти 

једном недељно, површине 

274m2; 

• улица Светозара Марковића 

(од Краља Петра I до 

раскрснице са улицом Гаврила 

Принципа), која се чисти 

једном недељно, површине 

480m2; 

• улица Војводе Путника, која се 

чисти једном недељно, 

површине 2000m2; 

• улица Цара Душана, која се 

чисти једном недељно; 

површине до 2000m2; 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  I                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

3 

 

 

 

• двориште Општинске управе 

општине Баточина, које се 

чисти једном недељно, 

површине 1304m2; 

• улица Кнеза Милоша 

Обреновића (од Дома Здравља 

до „Грах“-а), која се чисти 

једном у две недеље, површине 

600m2; 

• улица Хајдук Вељкова, која се 

чисти једном месечно, 

површине  570m2; 

• парк иза цркве, који се одржава 

једном месечно, површине 

630m2; 

• парк у улици Железничкој, 

који се одржава једном 

месечно. површине 120m2. 

 

                             Табела 1. 

РБ Укупна површина у m2 Динамика чишћења Месечна површина у m2 

1. 9.640,00 дневно 293,216,67=(9.640х365)/12 

2. 6.604,00 једном недељно       28.617,33=(6.604х52)/12 

3. 600,00 једном у две недеље         1.300,00=(600х26)/12 

4. 1.320,00 једном месечно         1.320,00 

УКУПНА МЕСЕЧНА ПОВРШИНА  (у m2)      324.454,00 

 

У периодима када не може да се 

изврши чишћење наведених 

површина због снега и леда, потребно 

је извршити услугу чишћења снега и 

леда са тротоара и др. јавних 

површина, лопатама.  

 

2.2  РЕДОВНО ДРЖАВАЊЕ 

И КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Услуге редовног одржавања и 

кошења зелених површина обављају 

се на следећим локацијама:  

- градски трг - „Карађорђев трг“ 

у Баточини, једном у две 

недеље у летњој сезони, 

површине 759,50m2; 

- мали трг у Баточини, једном у 

две недеље, површине 

260,00m2; 

- парк код цркве у Баточини, 

једном у две недеље, 

површине 1.200,00m2; 

- зелени појас у улици Краља 

Петра I у Баточини, једном у 

две недеље, површине 

120,00m2; 

- парк у насељу „Лозница“ у 

Баточини, једном месечно, 

површине 500,00m2; 

- двориште Општинске управе 

општине Баточина, једном 

месечно, површине 300,00m2; 

- разделна острва у ул. Кнеза 

Милоша Обреновића, од Дома 

Здравља до „Грах-а“, једном 

месечно, површине 435,00m2; 

- банкина реке Лепенице (трим 

стазе), по 50м са обе стране 

моста, једном месечно, 

површине 600,00m2; 

- ул. Хајдук Вељкова, два пута 

годишње, површине 200,00m2. 
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Табела 2. 

РБ Укупна површина у m2 Динамика кошења Месечна површина у m2 

1. 2.339,50 једном у две недеље 5.117,66=(2.339,50х17,5)/8мес 

2. 1.835,00 једном месечно 1.835,00 

3. 200,00 два пута годишње      50,00=(200х2)/8мес 

УКУПНА МЕСЕЧНА ПОВРШИНА (у m2) 7.002,66 

 

2.3  ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНЕ 

 

  Услуга одржавања фонтане на 

градском тргу «Карађорђев трг» у 

Баточини подразумева пражњење 

воде из фонтане једном недељно, 

чишћење фонтане и филтера, прање и 

поновно пуњење фонтане, уз 

употребу хлорних таблета и других 

средстава за дезинфекцију фонтане. 

 Услуге редовног кошења и 

одржавања фонтане се неће 

пружати у зимском периоду, 

односно у временском интервалу од 

01. јануара до 01. марта и у 

интервалу од 01. новембра до 31. 

децембра. 

 

2.4  СЕЧЕЊЕ И КРЧЕЊЕ 

ШИБЉА И РАСТИЊА 

ПОРЕД ПУТЕВА 

 

 Послови сечења и крчења 

шибља и растиња поред путева 

обављаће се сукцесивно, по потреби, 

са циљем обезбеђивања прегледности 

и безбедности саобраћаја за све 

учеснике, на путним правцима којима 

управља општина Баточина, по 

налогу Одељења за имовинско правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције општинске 

управе (у даљем тексту Одељење) или 

овлашћених лица. 

 Навдени послови обављаће се 

машински тарупом, као и ручно, у 

зависности од ситуације на терену. 

 

2.5 ОДРЖАВАЊЕ И 

ЧИШЋЕЊЕ КИШНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ, КАО И 

ПРАЖЊЕЊЕ ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Одржавање фекалне 

канализације обухвата пражњење 

колектора фекалне канализације на 

локацијама које дефинише Одељење 

или овлашћена лица, а на којима се 

укаже потреба за пружањем 

предметне услуге. 

Одржавање кишне 

канализације подразумева чишћење 

шахти и колектора кишне 

канализације, као и одржавање и 

чишћење одводних канала и дренажу, 

укључујући и деблокирање одвода за 

одвођење атмосферских и 

површинских вода са површина јавне 

намене на локацијама које дефинише 

Одељење или овлашћена лица, а на 

којима се укаже потреба за пружање 

предметне услуге. 

 

2.6 ОДРЖАВАЊЕ И 

ЧИШЋЕЊЕ ОДВОДНИХ 

КАНАЛА И ДРЕНАЖА 

 

Одржавање и чишћење 

одводних канала и дренажа, 
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укључујући и деблокирање одвода за 

одвођење атмосферских и 

површинских вода са површина јавне 

намене, обавља се по налогу 

Одељења или овлашћених лица, када 

се укаже потреба за пружањем 

предметне услуге.  

Оперативним планом за 

одбрану од поплава за водотокове II 

реда на територији општине Баточина 

за 2019. годину биће обухваћени 

послови уређења и одржавања 

водотокова другог реда, тако да исти 

нису обухваћени овим Програмом. 

 

2.7 САДЊА И ОДРЖАВАЊЕ 

ЦВЕЋА И САДНИЦА 

 

Садња и одржавање цвећа на 

укупној површини од око 300 м2  на 

зеленим и јавним површинама 

обухвата уређене површине градског 

трга "Карађорђев трг", малог трга, 

двориште Општинске управе 

општине Баточина, зелени појас у 

улици Краља Петра, од раскрснице са 

улицом Светозара Марковића до 

моста на Лепеници, са обе стране 

улице, разделна острава у улици 

Кнеза Милоша Обреновића, од Дома 

Здравља до предузећа „Грах“, као и у 

великим и малим жардињерама на 

поменутим локацијама. 

Орезивање живе ограде врши 

се на градском тргу „Карађорђев трг“ 

у Баточини, по потреби, на основу 

налога Одељења или овлашћених 

лица. 

Садња и одржавање дрвореда, 

које обухвата заливање, окопавање и 

орезивање, врши се на „Карађорђевом 

тргу“ у Баточини, малом тргу, у 

улици Краља Петра, у ул. Његошевој, 

испред Дома Здравља, у парку код 

цркве, у парку у насељу „Лозница“ и 

на другим локацијама, сукцесивно, по 

потреби, на основу налога Одељења 

или овлашћених лица. 

 

2.8 ЧИШЋЕЊЕ СМЕЋА ПОРЕД 

КОНТЕЈНЕРА И СА 

ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 

 

 Услуга чишћења смећа 

поред контејнера и са дивљих 

депонија спроводи са на читавој 

територији општине Баточина, 

сукцесивно, по потреби, на основу 

налога Одељења или овлашћених 

лица и обухвата рад радника, камиона 

и комбиноване машине на сакупљању 

отпада и кабастог смећа са одвозом 

на депонију до 10км удаљености. 

 

2.9 ПРАЊЕ УЛИЦА 

 

 Прање улица у Баточини 

цистерном, што подразумева прање 

улица „шмрком под притиском“ са 

сакупљањем и одвожењем 

наталожене нечистоће са опраних 

површина у улицама Краља Петра I, 

Његошевој, Доситеја Обрадовића, 

Краља Милана Обреновића, Николе 

Пашића, Кнеза Милоша Обреновића 

и Хајдук Вељковој. 

 

2.10  КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ 

РУПА 

 

 Радови на обнављању 

хабајућег површинског слоја 

обухватају крпљење ударних рупа са 

претходним опсецањем ивица, 

утоваром и одвозом шута, 

емулзирањем и израдом асфалта, 

просечне дебљине 6-10 cm, са 

ваљањем, сукцесивно, по потреби, на 

територији општине Баточина, на 
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основу налога Одељења или 

овлашћених лица. 

 

2.11 ВЕРТИКАЛНА И 

ХОРИЗОНАТАЛНА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

 Радови на одржавању и 

постављању путне саобраћајне 

сигнализације обухватају обележвање 

коловоза белом бојом рефлектујућих 

особина, са претходним чишћењем и 

одмашћивањем коловоза, 

размеравањем и фарбањем подужних 

линија, пешачких прелаза и осталих 

ознака на коловозу, као и набавку, 

испоруку и уградњу саобраћајних 

знакова на постојећим или новим 

стубовима прописаних дужина. 

 Радови ће се обављати 

сукцесивно, по потреби, на 

територији општине Баточина, на 

основу налога Одељења или 

овлашћених лица. 

 

3  .НАДЗОР И КОНТРОЛА  

 

 Надзор и контролу пружених 

услуга (физички надзор, контрола  

квалитета обављених послова, 

контрола фактура, усаглашеност 

радних листа са издатим налозима и 

сл.) вршиће помоћник председника 

општине задужен за област развоја 

инфраструктуре, привреде, малих и 

средњих предузећа, уз помоћ 

стручних служби Општинске управе. 

 

4.ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОГРАМА 

 

 Овај Програм ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у ,,Сл. 

гласнику општине Баточина“. 

   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-10/19-01 од 14.01.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

______________________ 

 

 Општинско веће општине 

Баточина на основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина  (,,Службени 

гласник општине Баточина“, број 

10/16), на седници одржаној дана 

14.01.2019. године, донела је: 

 

ПРАВИЛНИК 

о сттављању ван снаге Правилника 

о стипендирању спортиста 

 

Члан 1. 

 

 Ставља се ван снаге 

Правилник о стипендирању спортиста 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ 

број 21/17 и 29/17). 

 

Члан 2. 

 

 Ова Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-1/19-01 од 14.01.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина". број 

10/2016), члана 4. и члана 8. став 4.-7.  

Правилника о начину, критеријумима 

и мерилима за избор пројеката у 

култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 4/18), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 14.01.2019. 

године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Образује се Комисија за избор 

пројеката  у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина по 

расписаном јавном конкурсу ради 

прикупљања предлога за 

финансирање или суфинансирање, из 

буџета општине Баточина пројеката у 

култури, као и пројеката уметничких, 

односно стручних и научних 

истраживања у култури, чија је 

реализација предвиђена у 2019. 

години (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем саставу: 

1. Душан Поповић, професор 

музичке културе из Баточине,                                                                                                                                                                                                                                  

2. Милијана Јовановић, професор 

српског језика и књижевности 

из Баточине, 

3. Слађана Миладиновић, члан 

Општинског већа општине 

Баточина, 

4. Милица Павловић, мастер 

учитељ из Баточине, 

5. Бојана Васић, дипломирани 

правник из Баточине. 

 

II Задаци Комисије су да: 

- на првој седници изабере 

председника комисије, који 

координира рад Комисије и 

води седнице и донесе 

пословник о раду, 

- размотри пристигле пријаве на 

расписани јавни конкурс и 

изврши оцену сваког пројекта 

на основу вредновања 

критеријума у складу са 

одредбама Правилника о 

начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у 

култури који се финансирају 

или суфинансирају из буџета 

општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, 

бр. 4/18), 

- доносе Одлуку која садржи 

списак изабраних пројеката и 

износе финансијских 

средстава, а коју доставља 

Општинском већу општине 

Баточина, ради доношења 

решења о расподели  средстава  

из буџета општине Баточина за 

финансирање и 

суфинансирање пројеката у 

култури. 

 

III 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 одредбама 

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 у одредбама члана 4. и члана 8. 

став 4.-7.  Правилника о начину, 
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критеријумима и мерилима за избор 

пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), којима је 

одређено о избору пројеката по 

расписаном конкурсу одлучује 

Комисија за избор пројеката, да 

Комисију образује Општинско веће 

општине Баточина, а чине је пет 

чланова, који се бирају  из реда 

угледних и афирмисаних уметника и 

стручњака у култури за области 

културних делатности за које се 

конкурс расписује.  

Разлог за доношење овог 

решења је образовање Комисије за 

избор пројеката  у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина у 2019. 

години по расписаном јавном 

конкурсу. 

На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

                                                                        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-12/19-01 од 14.01.2019. 

године 

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                      

Здравко Младеновић 

_____________________ 

 

На основу члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина". број 

10/2016) и члана 5. Правилника о 

начину и поступку доделе средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), Општинско веће 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 14.01.2019. године, 

доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Образује се Комисија за спровођење 

поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице  на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина 

за 2019. годину (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

 

6. Зоран Лакета, члан 

Општинског већа, за 

председника, 

7. Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине, за 

члана, 

8. Марија Живановић, 

дипломирани правник, за 

члана. 

 

II Задаци Комисије су да: 

- распише јавни конкурс за 

расподелу средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама  на 

територији општине Баточина, 

- размотри пристигле пријаве на 

конкурс у складу са мерилима и 

критеријумима  дефинисаних 

Правилником о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општине Баточина из 

буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), 

- састави записник о раду и 

утврди ранг листу вредновања са 

Предлогом о расподели средстава, а 
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које доставља Општинском већу 

општине Баточина у року од 15 

(петнаест) дана од дана закључења 

конкурса, ради доношења Одлуке о 

начину и висини расподеле средстава 

за традиционалне цркве и верске 

заједнице.  

 

III Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се 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 

одредбама члана 49.. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина, којима је одређено у 

вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, 

решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга 

потребна акта и у одредбама члана 

5. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општине Баточина из 

буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), којима је 

прописано да Комисију за 

спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице за сваку буџетску 

годину, формира Општинско веће 

општине Баточина, а коју чине 

председник и 2 члана.  

Разлог за доношење овог 

решења је образовање Комисије за 

спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице и расписивање 

јавног конкурса за расподелу 

средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама на територији 

општине Баточина из буџета општине 

Баточина за 2019. годину.  

На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.    

                                                                         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-13/19-01 од 14.01.2019. 

године 

                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                    

Здравко Младеновић 

_______________________ 

 

На основу члана 5. Правилника 

о критеријумима, начину и поступку 

доделе средстава или недостајућег 

дела средстава из буџета општине 

Баточина за подстицање програма и 

пројеката од јавног интереса која 

реализују удружења(„Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 4/18), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 14.01.2019. 

године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Именује се Комисија за 

спровођење поступка избора програма 

од јавног интереса која реализују 

удружења за доделу средстава из 

буџета општине Баточина за 2019. 

годину, у следећем саставу: 

 

9. Власта Ковинић, члан 

Општинског већа за област 

просвете, председник комисије 

10. Верица Стевановић, 

извршилац за област 

образовања и вођење и 
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ажурирање бирачког списка у 

Општинској управи општине 

Баточина, члан 

11. Душица Станојевић, дипл. 

правник, члан 

 

II Комисија из става I овог решења 

има задатак да распише јавни 

конкурс, размотри пријаве и у складу 

са мерилима и критеријумима изврши 

избор програма и пројеката, утврди 

ранг листу вредновања и рангирања 

пријављених програма и објави 

Коначну ранг листу, сходно 

одредбама Уредбе о средствима за 

подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финасирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018) 

и Правилника о критеријумима, 

начину и поступку доделе средстава 

или недостајућег дела средстава из 

буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса која реализују 

удружења, („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18). 

 

III Решење ступа на снагу даном 

доношења и има се доставити  

члановима Комисије.  

 

IV 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 одредбама члана 

5. Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава 

удружењима за реализацију програма 

и пројеката од јавног интереса која 

реализују удружења. којим је 

прописано да ће спровођење поступка 

избора програма вршити Комисија 

коју именује Општинско веће. 

На основу наведеног одлучено је 

као у диспозитиву решења.                                                                   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-14/19-01 од 14.01.2019. 

године           

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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