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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
23.01.2018. године 

ГОДИНА 2018. 
БРОЈ 2 

 

 

На основу члана 121. и 138. став 

1. и 2. Закона о спорту ,,Службени 

гласник РС“ број 10/2016), члана 

31.Правилника о о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“, број 30/2017), ичлана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, број 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 19.01.2018. 

године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Баточина 

 

I На основу предлога 

Комисије за оцену годишњих и 

посебних програма, односно пројеката 

којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана  области спорта број 

020-5/18-01 од 12.01.2018. године 

одобравају се и распоређују средства у 

укупном износу од 7.500.000,00 динара 

за финансирање програма, којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина у 2018. години, а који се се 

финансирају из буџета општине 

Баточина, следећим подносиоцима 

програма: 

1. Спортски савез општине 

Баточина, у укупном износу од 

2.045.000,00 динара; 

2. ФК „Слога“ Милатовац у 

укупном износу од 250.000,00 динара; 

3. ФК „Младост“ Црни Као у 

укупном износу од 250.000,00 динара 

4. ФК „Бадњевац“, Бадњевац у 

укупном износу од 250.000,00 динара; 

5. ФК „Слога“, Баточина, у 

укупном износу од 810.000,00 динара; 

6. ФК „ЖСК“, Жировница у 

укупном износу од 900.000,00 динара; 

7. Општински Фудбалски савез 

Баточина у укупном износу од 

1.150.000,00 динара; 

8. Карате клуб „Баточина“ у 

укупном износу од 125.000,00 динара: 

9. Одбојкашко спортско удружење 

„СЛОГА 2016“, Баточина у укупном 

износу од  

950.000,00 динара; 

10. Спортско удружење „Соколићи“ 

у укупном износу од 60.000,00 динара; 

11. Шаховски клуб „Сражевица“, 

Баточина у укупном износу од 

110.000,00 динара; 

12. КК “Слога“, Баточина у укупном 

износу од 600.000,00 динара. 

 

II Са подносиоцима 

одобрених програма председник 

општине Баточина закључује уговор о 

реализовању програма.  
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Ако се носилац одобреног 

програма не одазове позиву за 

закључење уговора у року од осам дана 

од дана пријема позива, сматраће се да 

је одустао од предлога програма.  

Ако су носиоцу програма 

додељена мања средства од потребних 

средстава за реализацију програма, 

носилац програма је обавезан да, пре 

закључења уговора о реалилизовању 

програма, усклади финансијски план 

програма са висином додељених 

средстава и да достави Општинском 

већу допуну, односно измену 

предложеног програма усаглашену са 

висином одобрених средстава или доказ 

да је обезбедио додатна средства за 

реализацију програма, а у противном ће 

се сматрати да је одустао од закључења 

уговора. 

 

III Пренос одобрених 

средстава за реализацију програма 

преноси се организацији, која реализује 

програм у складу са уговором и 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2018. годину на разделу 4, глава 4.01, 

Општинска управа, функција 810, 

програм 14, ПА 0001. 

 

IV Носиоци одобреног 

програма у обавези је да Општинском 

већу, на његов захтев, као и у року који 

је предвиђен Правилником о 

одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина  и уговором о 

реализовању програма, а најмање 

једном годишње, достави, на 

прописаном обрасцу, извештај са 

потребном документацијом о 

остваривању програма или делова 

програма и коришћењу средстава 

буџета општине Баточина. 

 

V Носиоци одобреног 

програма који су користили буџетска 

средстваза спорт у 2017.години, а нису 

доставили годишњи извештај о утрошку 

истих, не могу користити одобрена 

средтва за 2018. годину и потписати 

уговор о реализацији програма за 

текућу годину све док не испуне обавезе 

из предходне године, односно не 

поднесу извештај уз пратећу 

документацију. 

 

VI Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“ и на званичној интернет 

презентацији општине Баточина. 

 

VII Решење је коначно и 

против њега се може водити управни 

спор с тим да предмет управног спора 

не може бити износ добијених средстава 

по основу годишњих и посебних 

програма, односно пројеката. 

 

VIII Носиоцима програма 

доставити појединачно решење.  

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у oдредбама члана 

121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту 

(,,Службени гласник РС“, број 10/2016) 

и члана 31. Правилника одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“, број 30/2017) (у даљем 

тексту: Правилник),  које између 

осталог прописују уколико је 

предложени програм прошао претходне 

две фазе, у трећој фази доноси се 

коначна одлука о одобравању или 

неодобравању програма и одређењу 

висине средстава за реализацију 

програма, одлуке у трећој фази доноси 
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Општинско веће, на основу предлога 

Комисије, о одобрењу годишњих и 

посебних програма Општинско веће 

одлучује појединачним решењем. 

 Ради оцене годишњих и посебних 

програма председник општине је 

образовао стручну комисију (у даљем 

тексту: Комисија), која се састоји од 

председника и четири члана од којих је 

један члан представник Спортског савеза 

општине Баточина. 

На седници одржаној дана 

12.01.2018. године Kомисија је утврдила 

предлог o одобрењу и финансирању 

прграма којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина  у 2018. години број 

020-5/18-01, којим се предлаже да за 

потребе финансирања  спорта у 

општини Баточина, буду финансирани 

програми у области такмичарског 

спорта, савеза и осталих облика 

удруживања, у 2018.години, у укупном 

износу од 7.500.000,00 динара, а која се 

расподељују спортским организацијама 

означеним у ставу 2. овог решења. 

На основу предлога Комисије, 

сходно Правилнику Општинско веће 

општине Баточуна доноси одлуку као у 

диспозитиву решења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-28/18-01 од 19.01.2018. године 

                                                                                                                       

                     ПРЕДСЕДНИК                                                                                                     

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Здравко Младеновић 

 

_________________________ 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 

4. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 

10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

19.01.2018. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на 

Годишњи извештај о раду Савета 

за здравље општине Баточина за 

2015. годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Годишњи извештај о раду Савета за 

здравље општине Баточина за 2015. 

годину бр. 180-7/17-01. 

 

 

II Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

 

III Решење доставити: Савета за 

здравље општине Баточина и 

архиви. 

 

 

    

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-40/18-01 од 19.01.2018. год.                                                                                  

                                                                                                             

                       ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    Здравко Младеновић 

 ______________________ 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 

4. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 

10/16), Општинско веће општине 
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Баточина, на седници одржаној дана 

19.01.2018. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на 

Годишњи извештај о раду 

Савета за здравље општине 

Баточина за 2016. годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Годишњи извештај о раду Савета за 

здравље општине Баточина за 2016. 

годину бр. 180-8/17-01. 

 

 

II Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

 

III Решење доставити: Саветu за 

здравље општине Баточина и 

архиви. 

 

 

    

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-41/18-01 од 19.01.2018. год.                                                                                  

                                                                                                            

                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                    

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Здравко Младеновић 

_______________________ 

 

На основу члана 42. став 1. тачка 

4. Закона о правима пацијената 

(„Службенн гласник РС" број 45/13) и 

члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 

10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

19.01.2018. године, донело је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на 

Годишњи извештај о раду 

Савета за здравље општине 

Баточина за 2017. годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Годишњи извештај о раду Савета 

за здравље општине Баточина за 

2017. годину бр. 53-5/18-01. 

 

 

II Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

  

 

III Решење доставити: Саветu за 

здравље општине Баточина и 

архиви. 

    

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-42/18-01 од 19.01.2018. год.                                                                                  

                                                                                                            

                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                    

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Здравко Младеновић 

________________________ 

 

На основу члана 46.став 1 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. 

закон), и члана 71. став 1. тачка 

2.Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08,  5/15 и 33/17) и 

члана 49. став 1, 2 и 8. Пословника о 

раду Општинског већа (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/16), а 

у вези са Локалним антикорупцијским 
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планом општине Баточина 2017-2022 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 27/17), Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 19.01.2018. године, 

донело је:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисија за избор 

чланова Локалног антикорупцијског 

форума 

 

I. Именује се Комисија за избор 

чланова Локалног антикорупцијског 

форума (у даљем тексту: Комисија) у 

следећем  саставу: 

1. Бранислав Павловић дипл. 

правник из Баточине, за председника 

2. Марија Стојиљковић, дипл. 

правник из Баточине, за заменика 

председника 

3. Душица Станојевић, дипл. 

правник из Жировнице, за члана 

4. Бојана Васић, дипл. правник из 

Баточине, за члана 

5. Јасмина Милошевић, дипл. 

правник  из Баточине, за члана 

. 

II. Задатак Комисије је да усвоји 

пословник о раду, дефинише услове, 

критеријуме и мерила за избор чланова 

Локалног антикорупцијског форума 

(ЛАФ) за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана општине 

Баточина 2017-2022 (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.27/17), 

спроведе поступак избора чланова, и у 

том смислу објави јавни позив за 

достављање пријава за чланова ЛАФ-а, 

односно распише и спроводе јавни 

конкурс за избор чланова ЛАФ-а.   

III. Комисија прима и разматра 

пристигле пријаве, оцењује формалну 

испуњеност услова, спроводи 

процедуру усменог и/или писменог 

тестирања кандидата у циљу 

формирања ранг листе на основу 

усвојених критеријума, јавно објављује 

листу пристиглих пријава и записнике о 

свом раду.  

IV. Конкурс ће трајати 10 дана од 

дана објављивања јавног позива, а 

Комисија је дужна да објави ранг листу 

у року од 7 дана од дана завршетка 

конкурса. 

V. Чланови Комисије у обавези су 

да дају  писану изјаву о непостојању 

приватног интереса у вези са 

учесницима конкурса или се изузимају 

из рада Комисије уколико такав интерес 

постоји. 

VI. Након спроведеног конкурса и 

утврђивања ранг листе кандидата за 

избор чланова ЛАФ-а Комисија 

доставља Скупштини општине 

Баточина ранг листу са образложењем. 

VII. Стручне и  административно – 

техничке послове за потребе Комисије 

обављаће Општинска управа општине 

Баточина. 

VIII. Мандат Комисије траје до 

реализације задатка из става 2. и 3. овог 

решења.  

IX. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина и на 

званичној интернет страници општине 

Баточина. 
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Образложење 

 Правни основ доношења 

овог Решења садржан је у одредбама 

члана 46. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 – др. закон), и члана 

71. става  1. тачка 2.  Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08,  5/15 и 33/17 ) 

који прописују да Општинско веће 

непосредно извршава и стара се о 

извршењу одлука и других аката 

Скупштине општине и члану 49. став 1, 

2. и 8. Пословника о раду Општинског 

већа (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр.10/16) којим је одређено 

да у вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, 

решења, закључке, упутства, наредбе, 

правилнике и друга потребна акта. 

 Разлог доношења Решења 

је поступање по циљевима и мерама 

предвиђеним у Локалном 

антикорупцијском плану општине 

Баточина 2017-2022. године, где се у 

области број 17, између осталог 

предвиђа и образовање Комисије за 

избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-43/18-01 од 19.01.2018. год.                                                                                  

                                                                                                            

                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                         

              ОПШТИНСКОГВЕЋА                                                                                                           

                 Здравко Младеновић 
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