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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
 

БАТОЧИНА 
12.03.2018. године 

ГОДИНА 2018. 
БРОЈ 4 

 

 

На основу члана 77.  став 3. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл. гласник РС", 

бр.88/2017), члана 7. Правилника о 

додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и ученику 

(''Сл. гласник РС", бр.63/2010) и члана 

75. став 5. тачка 5. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина" бр.10/08, 5/15 и 33/17), 

начелник Општинске управе општине 

Баточина, дана 01.03.2018.године, 

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ 

КОМИСИЈЕ  

 
  

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ  

Интерресорна комисија општине 

Баточина  ( у даљем тексту  

Комисија), чији је задатак да 

врши процену потреба детета, 

ученика и одраслог за  додатном  

образовном, здравственом и 

социјалном подршком у складу 

са Правилником о додатној 

образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и 

ученику. 

 Комисија је обавезна да 

начелнику Општинске управе општине 

Баточина доставља најмање два пута 

годишње извештај о свом раду, 

предложеној подршци и њеним 

ефектима.  

 

II  Комисија има пет 

чланова, и то четири стална  и 

једног повременог члана. 

За сталне чланове Комисије 

именују се: 

1. Др Јамина Петровић из 

Баточине, педијатар у Дому 

здравља у Баточини, 

2. Ивана Орловић из 

Баточине, школски психолог 

у Oсновној школи "Свети 

Сава"у Баточини, 

3. Снежана Митровић из 

Баточине, социјални радник 

Међуопштинског центра за 

социјални рад "Шумадија"  у 

Баточини, 

4. Ивана Миленовић из 

Брзана, дефектолог-

специјални педагог 

 

 Председника Комисије бирају 

стални чланови из својих редова. 

 Повременог члана  одређује 

председник Комисије. 

 Повремени  члан је лице које 

добро познаје дете, ученика и одраслог 

и које је са њим имало дужи контакт и 

бира се за сваког појединачно. 

 

III  Стручне и административно-

техничке послове обавља координатор 

Комисије. 

 За координатора Комисије 

одређује се Верица Стевановић, 

дипломирани социолог, запослена у 

Општинској управи општине Баточина. 
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IV  Седиште Комисије је у 

згради општине Баточина у 

Баточини,Ул. Краља Петра I 

бр.32. 

 

V За рад у Комисији 

сталним члановима и 

повременом члану припада 

накнада у износу од 1.800,00 

динара нето по спроведеном 

поступку и утврђеном мишљењу 

за једно дете, ученика, односно 

одраслог. 

 

VI Ступањем на снагу овог 

решења престаје да важи 

Решење о именовању 

интрресорне комисије начелника 

Општинске управе општине 

Баточина број 112-82/10-01 од 

22.10.2010.године. 

 

VII Решење ступа на снагу 

даном доношења, а 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 члану 77. став 3. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл. гласник РС", 

бр.88/2017) који је прописао да 

Интерресорну комисију образује орган 

јединице локалне самоуправе надлежан 

за послове друштвених делатности на 

основу споразума о сарадњи између 

установа система образовања, државне 

управе и локалне самоуправе, социјалне 

заштите и здравља. 

Такође, истим ставом прописано 

је да јединица локалне самоуправе 

одређује седиште рада, обезбеђује и 

исплаћује накнаде за рад, обезбеђује 

техничку и другу подршку за њен рад, 

обезбеђује средства за финансирање 

подршке препоручене од стране 

интерресорне комисије, обезбеђује 

архивирање и чување документације, 

прикупља извештај о раду 

интерресорне комисије, предложеној 

подршци и њеним ефектима најмање 

два пута годишње.   

У истом члану ставом 4. 

прописано је да интерресорна комисија 

има пет чланова, и то четири стална 

(педијатр, представник центра за 

социјални рад, дефектолог 

одговарајућег профила и психолог 

запослен у образовању и васпитањи) и 

једног повременог члана. Повремени 

члан је лице које добро познаје дете, 

ученика и одраслог и које је са њим 

имало дужи контакт и бира се за сваког 

појединачно. 

Из напред наведеног донето је 

Решење као у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број:020-210/2018-01 од 

01.03.2018.године 

                                                                                                        

 

НАЧЕЛНИК 

 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Никола Несторовић 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

На основу члана 28. став 2. 

Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС'' бр. 88/2011 и 

104/2016), члана 28. Одлуке о начину 

обављања комуналне делатности 

снабдевања водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

("Службени гласник општине 

Баточина",бр. 13/15) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 05.03.2018. 

године, донело је:  
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РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Ценовник 

комуналних услуга 

ЈКП „Водовод и Канализација“ 

Крагујевац 

 за 2018. годину 

 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Ценовник ЈКП „Водовод и 

Канализација“ Крагујевац, бр. 1022 од 

16.01.2018. године, наш бр. 020-16/18-

01 од 18.01.2018. године, са утврђеним 

следећим ценама комуналних услуга 

снабдевање водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење отпадних 

вода на територији општине Баточина 

за  2018. годину: 

 

цене за различите категорије потрошача – „грађани“ – Баточина 

По врсти услуге са применом од 15.02.2015. 

Категорија Врста услуге 
Цена 

нето 

ПДВ 

10 % 

Нето 

цена са 

ПДВ-ом 

Накнада 

реп.фонду 

вода 

Цена 

бруто 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Вода без 

канализације 

(грађани) Баточина 

36,65 3,67 40,32 0,44 40,76 

20 

Вода са 

канализацијом 

(грађани) Баточина 

48,94 4,89 53,83 0,44 54,27 

12 

Вода за самосталне 

занатлије и остала 

предузећа- Баточина 

71,31 7,13 78,44 0,66 78,10 

17 

Вода и канализација 

за РО-2 група- 

Баточина 

95,14 9,61 104,65 0,66 105,31 

  

Цене за различите категорије потрошача – „привреда“ – Баточина 

По врсти услуге са применом од 15.02.2015. 

Категорија Врста услуге 
Цена 

нето 

ПДВ 

10 % 

Нето 

цена са 

ПДВ-ом 

Накнада 

реп.фонду 

вода 

Цена 

бруто 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Вода за РО-2 група- 

Баточина 
71,31 7,13 78,44 0,66 79,10 

24 

Канализација –

Баточина –за 2. 

групу 

23,83 2,38 26,21 0,21 26,42 

27 

Вода и канализација 

за РО-2.група- 

Баточина 

95,14 9,51 104,65 0,66 105,31 

 

II. Решење објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“.  
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III. Решење доставити ЈКП 

„Водовод и Канализација“ Крагујевац, 

Одељењу за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина 

и архиви. 

  Образложење 

  

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

28. став 1. и 2. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС'' бр. 

88/2011 и 104/2016), којима је 

прописано да одлуку о промени цена 

комуналних услуга доноси вршилац 

комуналних услуга, на коју сагласност 

даје надлежни орган јединица локалне 

самоуправе и члана 28. Одлуке о 

начину обављања комуналне 

делатности снабдевања водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних 

вода("Службени гласник општине 

Баточина", бр. 13/15), којима је 

одређено да цену за утврђену 

комуналну услугу по м³ испоручене 

воде утврђује Надзорни одбор ЈП уз 

сагласност Општинског већа и члана 

49. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/16), којима  је одређено да у вршењу 

својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и друга 

потребна акта. 

ЈКП „Водовод и Канализација“ 

Крагујевац, обратило се захтевом 

Општинском већу за давање 

сагласности на Ценовник услуга за 

2018. годину заведен под бројем 1022 

од 16.01.2018. године, наш број 020-

16/18-01 од 18.01.2018. у складу са 

потписаним Уговором бр.8131 од 27. 

јуна 2014. gодине и Анексом уговора 

бр. 20735 од 26. децембра 2016. године. 

Захтев са ценовником објављени су на 

огласној табли и званичној интернет 

страници општине Баточина.  

Сходно напред наведеном, а у 

складу са Законом о комуналним 

делатностима и Одлуком о начину 

обављања комуналне делатности 

снабдевања водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода, дата је 

сагласност на цене комуналних услуга 

ЈКП „Водовод и Канализација“ из 

Крагујевца, те је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-16/18-01 од 05.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Здравко Младеновић 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

           

На основу члана 363. Закона о 

енергетици („Сл. гласник РС“ 

бр.145/14), Уредбе о утврђивању 

методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном 

енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/15), 

чл. 30. Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина ("Службени гласник општине 

Баточина", број 11/14) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 05.03.2018. 

године, донело је : 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Ценовник 

„ТМГ Топлота“ д.о.о. Баточина за 

услугу  

испоруке топлотне енергије за 

2018.годину 
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І ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Ценовник „ТМГ Топлота“ д.о.о. 

Баточина бр. 03/18 од 16.01.2018. 

године, наш бр. 020-14/18-01 од 

18.01.2018. године са утврђеним 

следећим ценама комуналне услуге 

испоруке топлотне енергије, за 2018. 

годину: 

 

 Цена без ПДВ-

а 

Цена са ПДВ-

ом 

Р.Бр. Категорије потрошача Јед. Мере Цена Цена 

1. Грађани м² 81,36 89,49 

2. Привреда м³ 78,32 86,15 

3. 
Повлашћени корисници 

(Образовање, здравство...) 
м³ 46,88 51,56 

 

 

ІІ  НЕ ДАЈЕ СЕ 

САГЛАСНОСТ на повећање цене из 

става 1. овог решења за 9,8%  за грејну 

сезону 2018/2019, а које би се 

примењивале од 01.07.2018. године.  

 

ІІІ Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина. 

 

ІV Решење доставити:“ТМГ 

Топлота“ доо Баточина, Одељењу за 

изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије Општинске управе 

општине Баточина и архиви.  

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

363. Закона о енергетици („Сл. гласник 

РС“ бр.145/14),  Уредбе о утврђивању 

методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном 

енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/15), 

који прописује да енергетски субјект 

који обавља енергетску делатност 

снабдевања топлотном енергијом 

утврђује цену снабдевања крајњих 

купаца, на коју сагласност даје 

јединица локалне самоуправе и члана 

30. став 1. Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина ("Службени гласник општине 

Баточина", број 11/14) и којим је 

одређено цене комуналних услуга се 

одређују на основу начела и елемената 

утврђених у Закону, уз сагласност 

Општинског већа, као и и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина", број 10/16), којима  

је одређено да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна 

акта. 

Привредно друштво за за 

снабдевање топлотном енергијом „ТМГ 

Топлота“ из Баточине се захтевом 

обратило Општинском већу за давање 

сагласности на Ценовник за услугу 

испоруке топлотне енергије за 

2018.годину, бр. 03/18 од 16.01.2018. године, 

наш бр. 020-14/18-01 од 18.01.2018. године . У 

захтеву су табеларно приказане цене 

које би важиле до 30.06.2018. године и 

цене које би важиле од 

01.07.2018.године, повећане за 9,8% за 

грејну сезону 2018/2019. годину. 

Општинско веће општине 

Баточина у складу са прописима даје 

сагласност на цене утврђене у ставу 1. 

овог решења за 2018. годину, док 

одбија давање сагласности на повећање 

утврђених цена за 9,8% од 01.07.2018. 

године. ТМГ Топлота“ д.о.о. 

Општинском већу може поднети 

образложени предлог за промену цена  

у току грејне сезоне у складу са 

наведеним прописима. 
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Сходно напред наведеном, 

имајући у виду све релевантне 

чињенице, а у складу са прописима , 

Општинско веће је донело одлуку на 

начин као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-14/18-01 од 05.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

 

На основу члана 71. став 1. 

тачка 6. Статута oпштине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08) и члана 2. Одлуке 

о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини („Службени гласник општине 

Баточина“, брoj 14/14), а у вези чл. 61, 

64, 64a и 64б Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 – др. закон и 41/09 и 112/2015 и 

80/17), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

05.03.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

I - Образује се Комисија за 

спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

II– У Комисију се именују: 

за председника: 

Драгиша Ђуричковић, 

за чланове: 

1. Taња Вукојевић, 

2. Марија Вујичић, 

3. Светлана Петровић, 

4. Небојша Тракић, 

 

III- Задатак Комисије је давање 

предлога председнику општине 

Баточина за доношење Одлуке о 

давању на коришћење без плаћања 

накнаде пољопривредног земљишта у 

државној својини, Одлуке о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег 

закупа, спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по основу јавног 

надметања (јавне лицитације или 

прикупљања писаних понуда), вођење 

записника и давање предлога 

преседнику општине Баточина за 

доношење одлуке за избор 

најповољнијег понуђача, односно 

Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини, као и вршење функције 

Комисије за одређивање цене закупа 

пољопривредног земљишта у државној 

својини. 

IV – Комисија ће задатак из 

тачке III овог решења обавити у року 

од 120 дана од дана доношења 

Годишњег програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине 

Баточина за 2018. годину. 

V – Стручне послове за 

прикупљање потребне документације 

ради давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, стручну 

обраду аката, других материјала, 

организационе и административне 

послове за Комисију врши Канцеларија 

за пољопривреду, Одељења за изворне 
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приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе општине 

Баточина. 

VI Решење објавити у ,,Сл. 

гласнику општине Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење 

Решења о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину, садржан је у одредбама члана 

36. Статута oпштине Баточина и члана 

2. Одлуке о одређивању надлежног 

органа за спровођење поступка давања 

у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини („Службени гласник 

општине Баточина “, брoj 14/14), а у 

вези чл. 61, 64, 64a и 64б Закона 

опољопривредном земљишту. 

 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Одредбама чл. 61, 64, 64а и 64б 

Закона о пољопривредном земљишту 

прописан је поступак давања на 

коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној 

својини, поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини по праву пречег закупа, 

поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини, односно поступак јавног 

надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини у првом и другом кругу, а 

одредбом члана 64. став 7 прописано 

да ће, уколико надлежни орган 

јединице локалне самоуправе не 

спроведе поступак јавног надметања и 

не донесе одлуку о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини, поступак може спровести 

Министарство. Имајући у виду ове 

одредбе, као и одредбе Одлуке о 

одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине 

Баточина, јасно је да је неопходно 

образовати комисију која ће спровести 

ове поступке. 

 

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 71. тачка 6. 

Статута општине Баточина прописано 

да се Општинско веће стара о 

извршавању поверених надлежности из 

оквира права и дужности Републике, а 

одредбом члана 2. Одлуке о 

одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине 

Баточина да Комисију за спровођење 

поступка јавног надметања образује 

Општинско веће општине Баточина, 

тачком I овог решења образована је 

Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији оптштине 

Баточина за 2018. годину. 

Тачком II овог решења одређен 

је број чланова и састав Комисије, 

имајући у виду сложеност и 

комплексност послова, као и значај 

ових послова за општину Баточина, па 

је предложено да Комисија има укупно 

5 ( пет ) чланова, рачунајући и 

председника Комисије. 

Тачком III овог решења 

дефинисан је задатак Комисије, а 

тачком IV прецизиран је рок за 

завршетак задатка, односно рок за 

давање предлога председнику општине 

Баточина за доношење одлука. 

Тачком V одређено је да 

стручне послове за прикупљање 

потребне документације ради давања у 

закуп пољопривредног земљишта у 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

државној својини, стручну обраду 

аката, других материјала, 

организационе и административне 

послове за Комисију врши Канцеларија 

за пољопривреду, Одељења за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе општине 

Баточина 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-239/18-01 од 05.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

 

На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 

142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др. закон) и члана 36. став 1. 

тачка 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08 и 05/15) и Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2018. 

годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 33/17), на предлог 

Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана  08.03.2018. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о првој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2018. 

годину 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2018. годину број 020-

1258/17-01 од 15.12.2017. године, 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, број 33/17) (у даљем тексту: 

Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 

2018. годину по свим изворима 

средстава финансирања буџета (у 

даљем тексту: буџет), састоје се од:

 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 477.200.000,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  474.200.000,00 

- Буџетска средства 376.800.000,00 

- Остали извори 97.400.000,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 532.261.306,72 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 332.076.579,28 

- Буџетска средства 302.527.750,00 

- Остали извори 29.548.829,28 
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2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 200.184.727,44 

- Буџетска средства 62.952.250,00 

- Остали извори 137.232.477,44 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -55.061.306,72 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 7.020.000,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -62.081.306,72 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 78.581.306,72 

  Издаци за отплату главнице дуга 16.500.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 62.081.306,72 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава 

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 477.200.000,00 

1 Порески приходи 71 230.137.750,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 119.170.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 69.800.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 41.167.750,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 36.343.182,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   6.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   30.343.182,00 

3 Донације 731+732 0,00 

4 Трансфери 733 207.369.068,00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 350.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 532.261.306,72 

1 Текући расходи 4 264.564.489,48 

1.1 Расходи за запослене 41 70.613.680,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 134.786.679,28 

1.3 Отплата камате 44 2.550.000,00 
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1.4 Субвенције 45 8.800.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 22.934.000,00 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 24.880.130,20 

  - Средства резерви 499 6.392.391,20 

2 Трансфери 46 67.512.089,80 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 200.184.727,44 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 7.020.000,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 23.520.000,00 

3 Отплата дуга 61 16.500.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 16.500.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 7.020.000,00 

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 78.581.306,72 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2018. годину, мења се и гласи: 

 

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава 

финансирања буџета планирају се у следећим износима: 

 

Ред. 

Броj 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих 

извора 2018 

Укупна 

средства 2018 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 119.170.000,00 0,00 119.170.000,00 21,44 

1.1 711110 - порез на зараде 101.300.000,00 0,00 101.300.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 500.000,00 0,00 500.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00 0,00 200.000,00   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.6 711147 - порез на земљиште 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 0,00 50.000,00   

1.9 711190 - порез на друге приходе 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   
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2 713 Порез на имовину 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 12,56 

2.1 713120 - порез на имовину 60.800.000,00 0,00 60.800.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 2,90 

3.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3.2 714543 - накнада за промену намене земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00 0,00 100.000,00   

3.6 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

4 716 Други порези 25.067.750,00 0,00 25.067.750,00 4,51 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25.067.750,00 0,00 25.067.750,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 95.270.000,00 207.369.068,00 37,31 

5.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 0,00 112.099.068,00   

5.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 95.270.000,00 95.270.000,00   

6 741 Приходи од имовине 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 2,63 

6.1 741510 - накнада за коришћење природних добара 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

6.2 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

6.3 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 200.000,00   

6.4 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

6.5 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00 0,00 100.000,00   

6.6 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00   

6.7 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300.000,00 0,00 300.000,00   

6.8 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 12.543.182,00 1.680.000,00 14.223.182,00 2,56 

7.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  4.450.000,00 550.000,00 5.000.000,00   

7.2 742251 - општинске административне таксе 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

7.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 0,00 0,00 0,00   

7.4 742255 - такса за озакоњење објеката 6.093.182,00 0,00 6.093.182,00   

7.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,12 

8.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

8.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

8.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100.000,00 0,00 100.000,00   

9 745 Мешовити и неодређени приходи 1.220.000,00 100.000,00 1.320.000,00 0,24 

9.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00   

9.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120.000,00 0,00 120.000,00   

10 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 350.000,00 350.000,00 0,06 

10.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 350.000,00 350.000,00   

11 841 Примања од продаје земљишта 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,54 

11.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00   
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УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 379.800.000,00 97.400.000,00 477.200.000,00 85,86 

  

     

  

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 78.581.306,72 78.581.306,72 14,14 

  

     

  

УКУПНО  379.800.000,00 175.981.306,72 555.781.306,72 100,00 

 

 

Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Назив програма/програмске активности 
Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2018 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 2.200.000,00 6.724.000,00 8.924.000,00 1,61 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00   

    0002 
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних 

планова 
0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Стамбена подршка 600.000,00 6.724.000,00 7.324.000,00   

    0005 ПА 0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 0,00 0,00 0,00   

02 1102   Комуналне делатности 46.497.000,00 111.248.656,44 157.745.656,44 28,38 

    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 23.700.000,00 0,00 23.700.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 2.634.000,00 0,00 2.634.000,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7.678.500,00 4.000.000,00 11.678.500,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 6.345.000,00 54.000.000,00 60.345.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 939.500,00 0,00 939.500,00   

    0007 ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 2.600.000,00 53.248.656,44 55.848.656,44   

03 1501   Локални економски развој 1.700.000,00 346.275,00 2.046.275,00 0,37 

    0001 
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
0,00 346.275,00 346.275,00   

04 1502   Развој туризма 340.000,00 60.000,00 400.000,00 0,07 

    0001 ПА 0001- Управљање развојем туризма 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 340.000,00 60.000,00 400.000,00   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,12 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
200.000,00 0,00 200.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 20.683.000,00 3.200.000,00 23.883.000,00 4,30 

    0001 ПА 0001- Управљање заштитом животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Заштита природе 0,00 0,00 0,00   
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    0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 8.483.000,00 3.200.000,00 11.683.000,00   

    0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00   

    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500.000,00 0,00 500.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 53.222.250,00 33.214.139,90 86.436.389,90 15,55 

    0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
53.222.250,00 33.214.139,90 86.436.389,90   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 0,00 0,00 0,00   

08 2001   Предшколско васпитање и образовање 39.341.761,00 6.105.788,00 45.447.549,00 8,18 

    0001 
ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања  
39.341.761,00 6.105.788,00 45.447.549,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 31.307.608,80 0,00 31.307.608,80 5,63 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 31.307.608,80 0,00 31.307.608,80   

10 2003   Средње образовање и васпитање 16.708.500,00 0,00 16.708.500,00 3,01 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 16.708.500,00 0,00 16.708.500,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 13.440.000,00 3.840.000,00 17.280.000,00 3,11 

    0001 ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.140.000,00 2.080.000,00 5.220.000,00   

    0002 ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 100.000,00 0,00 100.000,00   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00   

    0007 ПА 0007- Подршка рађању и родитељству 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом 400.000,00 1.760.000,00 2.160.000,00   

12 1801   Здравствена заштита 9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 1,78 

    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
9.894.000,00 0,00 9.894.000,00   

    0002 ПА 0002- Мртвозорство 0,00 0,00 0,00   

    0003 
ПА 0003- Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље 
0,00 0,00 0,00   

13 1201   Развој културе и информисања 21.881.550,00 290.000,00 22.171.550,00 3,99 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 18.441.550,00 270.000,00 18.711.550,00   

    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1.980.000,00 20.000,00 2.000.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
460.000,00 0,00 460.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0005 
ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0006 
ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са 

инвалидитетом 
0,00 0,00 0,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 8.550.000,00 333.250,00 8.883.250,00 1,60 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
8.100.000,00 0,00 8.100.000,00   

    0002 ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 450.000,00 333.250,00 783.250,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 92.780.591,20 10.619.197,38 103.399.788,58 18,60 

    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
63.982.200,00 4.816.197,38 68.798.397,38   

    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00   
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    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 13.850.000,00 5.200.000,00 19.050.000,00   

    0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Омбудсман 0,00 0,00 0,00   

    0006 ПА 0006- Инспекцијски послови 0,00 0,00 0,00   

    0007 
ПА 0007- Функционисање националних савета 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Правна помоћ 0,00 0,00 0,00   

    0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 4.892.391,20 0,00 4.892.391,20   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

    0011 ПА 0011- Робне резерве 0,00 0,00 0,00   

    0012 ПА 0012- Комунална полиција 0,00 0,00 0,00   

    0013 
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне 

самоуправе 
0,00 0,00 0,00   

    0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 14.653.739,00 0,00 14.653.739,00 2,64 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 7.324.739,00 0,00 7.324.739,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7.329.000,00 0,00 7.329.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 
0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 400.000,00 0,00 400.000,00 0,07 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
400.000,00 0,00 400.000,00   

У К У П Н О : 379.800.000,00 175.981.306,72 555.781.306,72 100,00 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. годину исказују се у 

следећем прегледу: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња 

постројења за 
пречишћавање 

отпадних вода 

2020 2020 110.000 2020 0 0 0 0 0 110.000 0 

2 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу 

водоводног 
система на 

територији 

општине 
Баточина 

2018 2018 2.000 2018 0 0 0 2.000 0 0 0 

3 

Изградња 

примарне 

дистрибутивне 
водовода за 

насеље Брзан 

2018 2018 53.249 2018 0 0 0 53.249 0 0 0 
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4 

Реконструкција 
моста на реци 

Лепеници у 

Баточини 

2018 2018 18.180 2018 0 0 0 18.180 0 0 0 

5 

Изградња зелене 

пијаце у Баточини 
2018 2018 54.000 2018 0 0 0 54.000 0 0 0 

6 

Изградња 
приступних 

саобраћајница у 

индустријској 
зони Брзан 

2018 2018 6.000 2018 0 0 0 6.000 0 0 0 

7 

Изградња система 

за наводњавање 
пољопривредног 

земљишта 

2019 2021 10.000 2021 0 0 0 0 2.000 4.000 4.000 

8 

Израда 

просторног плана 

општине 

Баточина 

2019 2019 6.000 2019 0 0 0 0 6.000 0 0 

9 

Реконструкција 
јавне расвете у 

општини 

Баточина 

2016 2019 58.000 2019 0 0 0 7.000 17.000 0 0 

10 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 
реконсктрукцију 

улице Краља 

Петра I у 
Баточини 

2018 2018 250 2018 0 0 0 250 0 0 0 

11 

Израда пројектне 

документације за 

рехабилитацију 
пута Бадњевац - 

Сипић 

2018 2018 500 2018 0 0 0 500 0 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 
рехабилитацију 

путева на 

територији 
општине 

2018 2018 400 2018 0 0 0 400 0 0 0 

13 

Рехабилитација 

пута према малом 
гробљу у Брзану - 

Солило ФА 

2018 2018 4.000 2018 0 0 0 4.000 0 0 0 

14 

Рехабилитација 

Карађорђеве 
улице у Баточини 

2018 2018 7.500 2018 0 0 0 7.500 0 0 0 

15 

Рехабилитација 

пута до цркве у 
Жировници ФА 

2018 2018 1.350 2018 0 0 0 1.350 0 0 0 

16 

Реконструкција 

водоводне мреже 

у насељу Стара 
Лозница 

2018 2018 1.800 2018 0 0 0 1.800 0 0 0 

17 

Изградња фекалне 

канализације у 
насељу Доња 

мала 

2018 2018 3.200 2018 0 0 0 3.200 0 0 0 

18 

Рехабилитација 
Колубарске улице 

у Баточини 
2018 2018 2.000 2018 0 0 0 2.000 0 0 0 

19 

Изградња фекалне 

канализације у 
улици Цара 

Лазара у 

Баточини 

2018 2018 2.500 2018 0 0 0 2.500 0 0 0 
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20 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу - 

до куће 

Димитрија 
Живковића 

2018 2018 3.000 2018 0 0 0 3.000 0 0 0 

21 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 
од Микана 

Крстића до 

Звонка 
Сретеновића ФА 

2018 2018 1.100 2018 0 0 0 1.100 0 0 0 

22 

Рехабилитација 

пута до гробља у 

Горњој мали у 
Баточини ФА 

2018 2018 1.100 2018 0 0 0 1.100 0 0 0 

23 

Рехабилитација 

Лепеничке улице 
у Баточини ФА 

2018 2018 1.800 2018 0 0 0 1.800 0 0 0 

24 

Изградња фекалне 

канализације у 

улици Радоја 
Домановића 

2018 2018 1.200 2018 0 0 0 1.200 0 0 0 

25 

Рехабилитација 

пута у Кијеву - 
сокак ка 

Дукићима 

2018 2018 3.000 2018 0 0 0 3.000 0 0 0 

26 

Израда пројектне 
документације за 

рехабилитацију 

пута до гробља у 
Милатовцу 

2018 2018 30 2018 0 0 0 30 0 0 0 

27 

Рехабилитација 

улице Николе 

Тесле у Баточини 
2018 2018 1.000 2018 0 0 0 1.000 0 0 0 

28 

Изградња дечијих 

мобилијара 
2018 2020 2.500 2020 0 0 0 500 1.000 1.000 0 

29 

Основна школа-
капитално 

одржавање зграде 
2018 2020 7.846 2020 0 0 0 800 1.320 5.726 0 

30 

Реконструкција 
зграде Културно-

туристичког 

центра 

2018 2020 1.860 2020 0 0 0 360 500 1.000 0 

31 

Средња школа-
капитално 

одржавање 
2018 2020 23.100 2020 0 0 0 7.100 8.000 8.000 0 

32 

Реконструкција 
купатила у ПУ 

"Полетарац" 
2018 2018 500 2018 0 0 0 500 0 0 0 

33 

Реконструкција 

Дома културе у 
Доброводици 

2019 2019 2.500 2019 0 0 0 0 2.500 0 0 

34 

Реконструкција 

Дома културе у 
Грацу 

2020 2020 3.000 2020 0 0 0 0 0 3.000 0 

35 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Милатовцу 
2019 2020 7.000 2020 0 0 0 0 3.000 4.000 0 

36 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 

Павлиш , 5.реон 
2019 2019 3.200 2019 0 0 0 0 3.200 0 0 
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37 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу - 

од Прешића 

раскрснице до 
Миленковића ФА 

2020 2020 2.400 2020 0 0 0 0 0 2.400 0 

38 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 
од раскрснице 

Лазића до Мире 

Бошковића 

2019 2019 3.600 2019 0 0 0 0 3.600 0 0 

39 

Изградња фекалне 
канализације у 

улици Солунских 

ратника у 
Баточини 

2019 2019 3.000 2019 0 0 0 0 3.000 0 0 

40 

Рехабилитација 

улице Јосифа 
Панчића у насељу 

Јевтића крај 

2019 2019 7.500 2019 0 0 0 0 7.500 0 0 

41 

Рехабилитација 

пута у Кијеву - 
сокак 

Миладиновића 

2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 0 2.200 0 

42 

Рехабилитација 
пута према 

засеоку Илићи у 

Црном Калу ФА 

2019 2019 2.200 2019 0 0 0 0 2.200 0 0 

43 

Рехабилитација 

пута према 

насељу Албанија 
у Доброводици 

ФА 

2019 2019 2.100 2019 0 0 0 0 2.100 0 0 

44 

Рехабилитација 

пута Жировница - 
Доброводица ФА 

2019 2020 10.000 2020 0 0 0 0 5.000 5.000 0 

45 

Рехабилитација 

пута кроз 
Поточаре - 

Жировница 

2019 2019 2.200 2019 0 0 0 0 2.200 0 0 

46 

Рехабилитација 

пута према 
викенд насељу у 

Криваји ФА 

2019 2019 4.000 2019 0 0 0 0 4.000 0 0 

47 

Изградња фекалне 
канализације у 

улицама Боре 

Станковића, 
Крагујевачка, 

Виноградарска 

2020 2020 7.200 2020 0 0 0 0 0 7.200 0 

48 

Изградња мерне 
станице за 

контролу 

квалитета ваздуха 

2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 0 2.000 0 

49 

Рехабилитација 

Пиротске улице у 

Баточини 
2019 2019 1.700 2019 0 0 0 0 1.700 0 0 

50 

Рехабилитација 
Железниче улице 

од улице Браће 

Југовића до 
надвожњака  

2020 2020 1.500 2020 0 0 0 0 0 1.500 0 

51 

Рехабилитација 

пута према 

гробљу у 
Жировници ФА 

2019 2019 3.000 2019 0 0 0 0 3.000 0 0 

52 

Изградња капеле 

на гробљу у 
Бадњевцу 

2019 2019 4.500 2019 0 0 0 0 4.500 0 0 
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53 

Изградња капеле 
на гробљу у 

Жировници 
2020 2020 4.000 2020 0 0 0 0 0 4.000 0 

54 

Рехабилитација 
пута у 

Стевановића 

крају у 
Жировници 

2020 2020 700 2020 0 0 0 0 0 700 0 

55 

Израда пројектно 

техничке 

документације за 
уређење спортско 

рекреационог 

комплекса 
''Урвина'' 

2018 2018 150 2019 0 0 0 150 0 0 0 

56 

Изградња 

спортско 
рекреационог 

комплекса 

''Урвина'' 

2019 2019 2.500 2020 0 0 0 0 2.500 0 0 

57 

Рехабилитација 
пута према Чесми 

- Стари Брзан ФА 
2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 0 2.500 0 

58 

Рехабилитација 
локалних путева у 

Никшићу 
2019 2020 5.000 2020 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

59 

Рехабилитација 

локалних путева у 
Прњавору 

2019 2020 5.000 2020 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

60 

Рехабилитација 

пута до гробља у 
Грацу ФА 

2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 0 1.000 0 

61 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 

од раскрснице 
Лазе Јовановића 

до куће Витка 
Савића ФА 

2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 0 1.000 0 

62 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 

од Штуркове 
раскрснице до 

пута за Сипић 

2019 2019 2.700 2019 0 0 0 0 2.700 0 0 

63 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу - 

од Преже 

Живковића до 
пута за Мало 

Крчмаре ФА 

2019 2019 6.000 2019 0 0 0 0 6.000 0 0 

64 

Рехабилитација 

пута према 
Парезановићима, 

Типова пољана - 

Брзан 

2019 2019 1.000 2019 0 0 0 0 1.000 0 0 

65 

Реконструкција 

Дома културе у 

Горњој Баточини 
2019 2019 2.000 2019 0 0 0 0 2.000 0 0 

 

 

Члан 5. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи: 

 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани 

из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:  
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих извора 

Укупна средства 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7.324.739,00 0,00 7.324.739,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
7.324.739,00 0,00 7.324.739,00 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање 

скупштине 
7.324.739,00 0,00 7.324.739,00 

            001 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 847.000,00 0,00 847.000,00 

            002 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 152.000,00 0,00 152.000,00 

            003 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            004 422 

Трошкови путов. 

изабраних лица 30.000,00 0,00 30.000,00 

            005 423 Услуге по уговору 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 

                

- Накнада 

комисијама, 

саветима и рад. 

телима 800.000,00 0,00 800.000,00 

                

- Накнада 

одборницима 

Скупштине 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

                

- Бруто накнада 

председнику и 

заменику председника 

Скупштине 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                -Уговорене услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

                

- Трошкови 

репрезентације 500.000,00 0,00 500.000,00 

            006 426 Материјал 250.000,00 0,00 250.000,00 

                

- Материјални 

трошкови за 

Скупштину 100.000,00 0,00 100.000,00 

                

- Трошкови матер. и 

набавке горива 150.000,00 0,00 150.000,00 

            007 465 

Остале текуће 

дотације по закону 114.000,00 0,00 114.000,00 

            008 465 

Чланарине (СКГО, 

РЕДАСП, НАЛЕД) 1.066.000,00   1.066.000,00 

            009 481 

Финансирање 

политичких странака 205.739,00 0,00 205.739,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 110: 7.324.739,00     

                

Укупно Скупштина 

општине     7.324.739,00 
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2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6.419.000,00 0,00 6.419.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
6.419.000,00 0,00 6.419.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
6.419.000,00 0,00 6.419.000,00 

            010 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 

            011 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 704.000,00 0,00 704.000,00 

            012 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            013 422 Трошкови путовања 150.000,00 0,00 150.000,00 

            014 423 Услуге по уговору 450.000,00 0,00 450.000,00 

            015 425 

Трошкови одржав. 

возила 150.000,00 0,00 150.000,00 

            016 426 

Трошкови матер. и 

набавке горива 500.000,00 0,00 500.000,00 

            017 465 

Остале текуће 

дотације по закону 525.000,00 0,00 525.000,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 110: 6.419.000,00     

                

Укупно Председник 

општине     6.419.000,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 910.000,00 0,00 910.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
910.000,00 0,00 910.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
910.000,00 0,00 910.000,00 

            018 423 Услуге по уговору 910.000,00 0,00 910.000,00 

                

- Накнаде за рад 

чланова Општинског 

већа 750.000,00 0,00 750.000,00 

    

    

  

 

- Савет за 

безбедност у 

саобраћају 60.000,00 0,00 60.000,00 

                -Објављивање огласа 100.000,00 0,00 100.000,00 

    

 

          

Извор финансирања 

за функцију 110: 910.000,00 

 

  

    

 

          

Укупно Општинско 

веће   

 

910.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 226.486.841,20 168.922.518,72 395.409.359,92 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
86.534.591,20 10.016.197,38 96.550.788,58 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
63.982.200,00 4.816.197,38 68.798.397,38 

            019 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 20.236.650,00 0,00 20.236.650,00 

            020 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 3.624.800,00 0,00 3.624.800,00 
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            021 413 Накнаде у натури  110.000,00 0,00 110.000,00 

            022 414 

Соц. давања 

запосленима 450.000,00 0,00 450.000,00 

            023 415 

Накнада за запослене 

(превоз) 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            024 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 280.000,00 0,00 280.000,00 

            025 421 Стални трошкови 19.832.750,00 3.177.250,00 23.010.000,00 

                - Комуналне услуге 12.022.750,00 3.177.250,00 15.200.000,00 

  

 

  

    

  - Расходи за енергију 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 

  

 

  

    

  

- Расходи за телефон, 

интернет и ПТТ 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00 

  

 

  

    

  

- Трошкови 

осигурања, чланарине 

и закупа 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

- Трошкови платног 

промета 800.000,00 0,00 800.000,00 

            026 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 

            027 423 Услуге по уговору 6.098.000,00 0,00 6.098.000,00 

                

- Уговорене услуге 

Општине 5.798.000,00 0,00 5.798.000,00 

  

 

  

    

  

- Трошкови 

репрезентације 300.000,00 0,00 300.000,00 

            028 424 

Специјализоване 

услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

            029 425 

Расходи за текуће 

одржавање 800.000,00 138.947,38 938.947,38 

            030 426 

Материјални 

трошкови 1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 

                - Трошкови горива 350.000,00 0,00 350.000,00 

      

  

      

- Набавка Сл. 

гласника и стр. 

литературе 285.000,00 0,00 285.000,00 

                

- Расходи за 

материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

            031 465 

Остале текуће 

дотације по закону 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00 

            032 482 

Порези и обавезне 

таксе 100.000,00 0,00 100.000,00 

            033 483 

Новчане казне по 

решењу суд. и суд. 

тела 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 

            034 511 

Средства за 

инвестиционо 

одржавање зграде 200.000,00 0,00 200.000,00 

            035 512 

Средства за набавку 

опреме 800.000,00 0,00 800.000,00 

            036 515 

Нематеријална 

имовина 450.000,00 0,00 450.000,00 

            037 541 Земљиште 2.100.000,00 1.500.000,00 3.600.000,00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 13.850.000,00 5.200.000,00 19.050.000,00 

            038 441 

Отплата камате 

домаћим кредиторима 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

            039 444 

Негативне курсне 

разлике 250.000,00 0,00 250.000,00 
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            040 611 

Отплата главнице 

домаћим пос. банкама 11.300.000,00 5.200.000,00 16.500.000,00 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 4.892.391,20 0,00 4.892.391,20 

            041 499 

Текућа буџетска 

резерва 4.892.391,20 0,00 4.892.391,20 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

            042 499 

Стална буџетска 

резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    250   0014 
ПА 0014- Управљање у ванредним 

ситуацијама 
2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 

            043 425 

Текуће поправке и 

одржавање 600.000,00 0,00 600.000,00 

            044 426 

Материјални 

трошкови 300.000,00 0,00 300.000,00 

            045 511 Пројектно планирање 600.000,00 0,00 600.000,00 

            046 512 

Средства за набавку 

опреме 810.000,00 0,00 810.000,00 

      1101 
Програм 01- Становање, урбанизам и 

просторно планирање 
2.200.000,00 6.724.000,00 8.924.000,00 

    620   0001 
ПА 0001- Просторно и 

урбанистичко планирање 
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

            047 511 Пројектно планирање 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 600.000,00 6.724.000,00 7.324.000,00 

            048 472 

Програми и пројекти 

КИРС 600.000,00 6.724.000,00 7.324.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 44.150.000,00 111.248.656,44 155.398.656,44 

    640   0001 
ПА 0001- Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 

            049 421 Стални трошкови 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 

            050 425 

Текуће поправке и 

одржавање 800.000,00 0,00 800.000,00 

            051 511 

Инвестиционо 

одржавање 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних 

зелених површина 
2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 

            052 424 

Специјализоване 

услуге 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

            053 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

            054 511 

Инвестиционо 

одржавање 650.000,00 0,00 650.000,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
7.200.000,00 4.000.000,00 11.200.000,00 

            055 424 

Специјализоване 

услуге 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

            056 621 

Учешће капитала у 

дом. нефин. јавним 

предузећима 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
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    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 

            057 424 

Специјализоване 

услуге 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            058 485 

Накнаде штете за 

повреде  900.000,00 0,00 900.000,00 

    620   
0005 

ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
6.000.000,00 54.000.000,00 60.000.000,00 

            059 511 

Инвестиционо 

одржавање 6.000.000,00 54.000.000,00 60.000.000,00 

    620   
0008 

ПА 0008- Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
2.600.000,00 53.248.656,44 55.848.656,44 

        
    060 424 

Специјализоване 

услуге 800.000,00 0,00 800.000,00 

            061 511 

Инвестиционо 

одржавање 1.800.000,00 53.248.656,44 55.048.656,44 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 1.700.000,00 346.275,00 2.046.275,00 

    130   0002 
ПА 0002- Мере активне политике 

запошљавања 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            062 464 Текуће дотације НСЗ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    130   0003 

ПА 0003- Подршка економском 

развоју и промоцији 

предузетништва 

0,00 346.275,00 346.275,00 

            163 423 Уговорене услуге 0,00 346.275,00 346.275,00 

      0101 
Програм 05- Пољопривреда и рурални 

развој 
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 

    421   0001 

ПА 0001- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

200.000,00 0,00 200.000,00 

            063 421 Стални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 

            064 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

    421   0002 
ПА 0002- Мере подршке руралном 

развоју 
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            065 451 

Субвенције у 

пољопривреди 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 8.300.000,00 3.200.000,00 11.500.000,00 

    520   0004 
ПА 0004- Управљање отпадним 

водама 
8.300.000,00 3.200.000,00 11.500.000,00 

            066 421 Стални трошкови 200.000,00 0,00 200.000,00 

            067 425 

Текуће поправке и 

одржавање 800.000,00 0,00 800.000,00 

            068 511 

Инвестиционо 

одржавање 7.300.000,00 3.200.000,00 10.500.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
52.952.250,00 33.214.139,90 86.166.389,90 

    451   0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
52.952.250,00 33.214.139,90 86.166.389,90 
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            069 425 

Текуће поправке и 

одржавање 21.300.000,00 8.028.318,90 29.328.318,90 

            070 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00 

            071 511 

Инвестиционо 

одржавање 28.232.250,00 23.685.821,00 51.918.071,00 

            072 512 

Средства за набавку 

опреме 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

            164 621 

Учешће капитала у 

дом. нефин. јавним 

предузећима 3.020.000,00 0,00 3.020.000,00 

      0901 
Програм 11- Социјална и дечија 

заштита 
13.440.000,00 3.840.000,00 17.280.000,00 

    090   0001 
ПА 0001- Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
3.140.000,00 2.080.000,00 5.220.000,00 

            073 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 

структуром) 170.000,00 0,00 170.000,00 

              421000 - Стални трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

              423000 

- Трошкови 

репрезентације 50.000,00 0,00 50.000,00 

              425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            074 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 

            075 472 

Програми и пројекти 

КИРС 120.000,00 2.080.000,00 2.200.000,00 

    090   0003 
ПА 0003- Дневне услуге у 

заједници 
100.000,00 0,00 100.000,00 

            076 481 

Дотације 

удружењима грађана 100.000,00 0,00 100.000,00 

    090   0005 
ПА 0005- Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            077 481 

Дотације Црвеном 

крсту 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    040   0006 
ПА 0006- Подршка деци и 

породици са децом 
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 

            078 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 

                

- Накнаде за децу 

рођену у 2018.год 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                

- Посеб. род. додатак 

за незап. породиље 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

                

- Накнада за смештај 

и превоз деце 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

                

- Стипендије 

ученицима,студентиа 

и спортистима 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка особама са 

инвалидитетом 
400.000,00 1.760.000,00 2.160.000,00 

            079 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00 

            080 481 

Дотације 

удружењима грађана 400.000,00 0,00 400.000,00 
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      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 

    820   0002 

ПА 0002- Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            081 481 Дотације у култури 600.000,00 0,00 600.000,00 

    840   0003 

ПА 0003- Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

460.000,00 0,00 460.000,00 

            082 481 

Дотације верским 

заједницама 400.000,00 0,00 400.000,00 

            165 511 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 60.000,00 0,00 60.000,00 

    830   0004 

ПА 0004- Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            083 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 8.550.000,00 333.250,00 8.883.250,00 

    810   0001 

ПА 0001- Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 

            084 481 

Дотације спортским 

организацијама 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

            085 481 

Дотације 

удружењима грађана 600.000,00 0,00 600.000,00 

    130   0005 
ПА 0005- Спровођење омладинске 

политике 
450.000,00 333.250,00 783.250,00 

            086 423 Уговорене услуге 350.000,00 333.250,00 683.250,00 

            087 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            088 481 

Дотације 

удружењима грађана 50.000,00 0,00 50.000,00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 
400.000,00 0,00 400.000,00 

    620   0001 

ПА 0001- Унапређење и 

побољшање енергетске 

ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије 

400.000,00 0,00 400.000,00 

            089 511 

Инвестиционо 

одржавање зграде 400.000,00 0,00 400.000,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 040: 8.800.000,00     

                

Извор финансирања 

за функцију 090: 4.640.000,00 

 

  

              07 

Средства из 

Републике   3.840.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 130: 72.524.591,20 

 

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства   5.495.722,38   

                

Извор финансирања 

за функцију 170: 13.850.000,00 

 

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства   5.200.000,00   



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

26 

 

                

Извор финансирања 

за функцију 250: 2.310.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 421: 6.200.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 451: 52.952.250,00 

 

  

              07 

Средства из 

Републике   29.000.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   4.214.139,90   

                

Извор финансирања 

за функцију 510: 9.250.000,00 

 

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства   4.000.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 520: 8.300.000,00 

 

  

              13 

Пренета неутрошена 

средства   3.200.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 560: 2.600.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 620: 11.200.000,00 

 

  

              07 

Средства из 

Републике   57.880.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   56.092.656,44   

                

Извор финансирања 

за функцију 640: 23.700.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 810: 8.100.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 820: 600.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 830: 1.000.000,00 

 

  

                

Извор финансирања 

за функцију 840: 460.000,00 

 

  

                

Укупно Општинска 

управа   

 

395.409.359,92 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 39.341.761,00 6.105.788,00 45.447.549,00 

      2001 
Програм 08- Предшколско васпитање и 

образовање 
39.341.761,00 6.105.788,00 45.447.549,00 

    911   0001 

ПА 0001- Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања  

39.341.761,00 6.105.788,00 45.447.549,00 

            090 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 

            091 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 4.102.680,00 0,00 4.102.680,00 

            092 414 

Социјална давања 

запосленима  762.000,00 350.000,00 1.112.000,00 

            093 415 

Трошкови превоза 

радника 700.000,00 0,00 700.000,00 

            094 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 121.000,00 0,00 121.000,00 

            095 421 Стални трошкови 1.517.100,00 1.899.000,00 3.416.100,00 

            096 422 Трошкови путовања 290.000,00 100.000,00 390.000,00 
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            097 423 Услуге по уговору 669.000,00 1.352.000,00 2.021.000,00 

            098 424 

Специјализоване 

услуге 25.000,00 350.000,00 375.000,00 

            099 425 

Текуће поправке и 

одржавање 715.000,00 365.788,00 1.080.788,00 

            100 426 Материјал 3.791.000,00 1.689.000,00 5.480.000,00 

            101 444 Казне за кашњења 0,00 0,00 0,00 

            102 465 

Остале текуће 

дотације по закону 2.838.981,00 0,00 2.838.981,00 

            103 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 80.000,00 0,00 80.000,00 

            104 511 

Инвестиционо 

одржавање зграде 500.000,00 0,00 500.000,00 

            105 512 Машине и опрема 310.000,00 0,00 310.000,00 

            106 515 

Средства за набавку 

нематеријалне 

имовине 0,00 0,00 0,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 911: 39.341.761,00     

              03 Социјални доприноси   350.000,00   

              07 

Средства из 

Републике   4.550.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   75.788,00   

              16 Родитељски динар   1.130.000,00   

                

Укупно Друштвена 

брига о деци   

 

45.447.549,00 

4 4.03 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 31.307.608,80 0,00 31.307.608,80 

      2002 
Програм 09- Основно образовање и 

васпитање 
31.307.608,80 0,00 31.307.608,80 

    912   0001 
ПА 0001- Функционисање 

основних школа 
31.307.608,80 0,00 31.307.608,80 

            107 463 

Донације и трансфери 

(са структуром) 31.307.608,80 0,00 31.307.608,80 

              

413-

418 

- Расходи за 

запослене 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

              421000 - Стални трошкови 15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 

              422000 - Трошкови путовања 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

              423000 - Услуге по уговору 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

              424000 

- Специјализоване 

услуге 700.000,00 0,00 700.000,00 

              425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

              426000 - Материјал 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

              472000 

- Накнаде за соц. 

заштиту 300.000,00 0,00 300.000,00 

              48 - Остали расходи 200.000,00 0,00 200.000,00 

              5 

- Издаци за 

нефинансијску 

имовину 1.907.608,80 0,00 1.907.608,80 

                

Извор финансирања 

за функцију 912: 31.307.608,80 
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Укупно Основно 

образовање   

 

31.307.608,80 

4 4.04 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 16.708.500,00 0,00 16.708.500,00 

      2003 
Програм 10- Средње образовање и 

васпитање 
16.708.500,00 0,00 16.708.500,00 

    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих 

школа 
16.708.500,00 0,00 16.708.500,00 

            108 463 

Донације и трансфери 

(са структуром) 16.708.500,00 0,00 16.708.500,00 

              

413-

418 

- Расходи за 

запослене 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 

      

   

  421000 - Стални трошкови 6.320.000,00 0,00 6.320.000,00 

      

   

  422000 - Трошкови путовања 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      

   

  423000 - Услуге по уговору 750.000,00 0,00 750.000,00 

      

   

  424000 

- Специјализоване 

услуге 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 

      

   

  425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 380.000,00 0,00 380.000,00 

      

   

  426000 - Материјал 615.000,00 0,00 615.000,00 

      

   

  472000 

- Накнаде за соц. 

заштиту 90.000,00 0,00 90.000,00 

      

   

  48 - Остали расходи 93.500,00 0,00 93.500,00 

              5 

- Издаци за 

нефинансијску 

имовину 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 

                

Извор финанс. за 

функцију 920: 16.708.500,00 

 

  

                

Укупно Средње 

образовање   

 

16.708.500,00 

5 5.05 
КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ" 
12.776.000,00 250.000,00 13.026.000,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
12.436.000,00 190.000,00 12.626.000,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање 

локалних установа културе 
11.056.000,00 170.000,00 11.226.000,00 

            109 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 4.685.000,00 0,00 4.685.000,00 

            110 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 839.000,00 0,00 839.000,00 

            111 414 

Социјална давања 

запосленима  100.000,00 0,00 100.000,00 

            112 415 

Накнада трошкова за 

превоз запослених 110.000,00 0,00 110.000,00 

            113 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 120.000,00 0,00 120.000,00 

            114 421 Стални трошкови 1.750.000,00 40.000,00 1.790.000,00 

            115 422 Трошкови путовања 0,00 20.000,00 20.000,00 

            116 423 Услуге по уговору 580.000,00 40.000,00 620.000,00 

            117 425 

Текуће поправке и 

одржавање 440.000,00 20.000,00 460.000,00 

            118 426 Материјални 250.000,00 40.000,00 290.000,00 
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трошкови 

            119 465 

Остале текуће 

дотације по закону 372.000,00 0,00 372.000,00 

            120 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

            121 511 

Инвестиционо 

одржавање 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 

            122 512 Машине и опрема 630.000,00 0,00 630.000,00 

    820   0002 

ПА 0002- Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

1.380.000,00 20.000,00 1.400.000,00 

            123 423 Услуге по уговору 1.260.000,00 20.000,00 1.280.000,00 

            124 424 

Специјализоване 

услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

            125 426 

Материјални 

трошкови 70.000,00 0,00 70.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 340.000,00 60.000,00 400.000,00 

    473   0002 
ПА 0002- Промоција туристичке 

понуде 
340.000,00 60.000,00 400.000,00 

            126 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

            127 423 Услуге по уговору 270.000,00 0,00 270.000,00 

            128 426 

Материјални 

трошкови 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 820: 12.436.000,00     

              04 Сопствени приходи   250.000,00   

                

Извори финансирања 

за функцију 473: 340.000,00 

 

  

                

Укупно Културно-

туристички центар   

 

13.026.000,00 

5 5.06 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7.385.550,00 100.000,00 7.485.550,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
7.385.550,00 100.000,00 7.485.550,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање 

локалних установа културе 
7.385.550,00 100.000,00 7.485.550,00 

            129 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 3.476.350,00 0,00 3.476.350,00 

            130 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 622.200,00 0,00 622.200,00 

            131 413 

Накнаде у натури 

(маркице) 25.000,00 0,00 25.000,00 

            132 414 

Социјална давања 

запосленима  66.000,00 0,00 66.000,00 

            133 415 

Накнаде трошкова 

запосленима 80.000,00 0,00 80.000,00 

            134 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 0,00 0,00 0,00 

            135 421 Стални трошкови 700.000,00 2.000,00 702.000,00 

            136 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 

            137 423 Услуге по уговору 800.000,00 0,00 800.000,00 
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            138 424 

Специјализоване 

услуге 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

            139 425 

Текуће поправке и 

одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            140 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 

            141 465 

Остале текуће 

дотације по закону 351.000,00 0,00 351.000,00 

            142 482 Остали порези и таксе 35.000,00 0,00 35.000,00 

            143 483 

Новчане казне по 

решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 

            144 511 Пројектно планирање 150.000,00 0,00 150.000,00 

            145 512 Опрема 200.000,00 0,00 200.000,00 

            146 515 Књиге и литература 400.000,00 68.000,00 468.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 820: 7.385.550,00     

              04 Сопствени приходи   100.000,00   

                

Укупно Народна 

библиотека   

 

7.485.550,00 

5 5.07 ДОМ ЗДРАВЉА 9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 

            147 464 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 

структуром) 9.894.000,00 0,00 9.894.000,00 

      

    

410000 

- Расходи за 

запослене 2.574.000,00 0,00 2.574.000,00 

      

    

421000 - Стални трошкови 600.000,00 0,00 600.000,00 

      

    

423000 - Услуге по уговору 920.000,00 0,00 920.000,00 

      

    

424000 

- Специјализоване 

услуге 350.000,00 0,00 350.000,00 

      

    

425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

      

    

426000 

- Материјални 

трошкови 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 

              512000 

- Издаци за набавку 

опреме 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 700: 9.894.000,00 

 

  

                Укупно Здравство   

 

9.894.000,00 

5 5.08 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 2.347.000,00 0,00 2.347.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних 

зелених површина 
584.000,00 0,00 584.000,00 

            148 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 584.000,00 0,00 584.000,00 
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    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
478.500,00 0,00 478.500,00 

            149 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 478.500,00 0,00 478.500,00 

    510   0005 
ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
345.000,00 0,00 345.000,00 

            150 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 345.000,00 0,00 345.000,00 

    510   0006 
ПА 0006- Одржавање гробаља и 

погребне услуге 
939.500,00 0,00 939.500,00 

            151 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 939.500,00 0,00 939.500,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 183.000,00 0,00 183.000,00 

    520   0004 
ПА 0004- Управљање отпадним 

водама 
183.000,00 0,00 183.000,00 

            152 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 183.000,00 0,00 183.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
270.000,00 0,00 270.000,00 

    451   0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
270.000,00 0,00 270.000,00 

            153 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 270.000,00 0,00 270.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 451: 270.000,00 

 

  

                

Извори финансирања 

за функцију 510: 2.347.000,00 

 

  

                

Извори финансирања 

за функцију 520: 183.000,00 

 

  

                

Укупно Јавна 

предузећа     2.800.000,00 

5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 

    160   0002 
ПА 0002- Функционисање месних 

заједница 
6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 

            154 421 Стални трошкови 2.045.000,00 294.000,00 2.339.000,00 

            155 423 Услуге по уговору 281.000,00 39.000,00 320.000,00 

            156 424 

Специјализоване 

услуге 430.000,00 97.000,00 527.000,00 

            157 425 

Текуће поправке и 

одржавање 450.000,00 115.000,00 565.000,00 

            158 426 Материјал 0,00 11.000,00 11.000,00 

            159 483 

Новчане казне и 

пенали по решењу 3.040.000,00 17.000,00 3.057.000,00 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

32 

 

суда 

            160 512 Машине и опрема 0,00 30.000,00 30.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 160: 6.246.000,00     

              04 Сопствени приходи   300.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   303.000,00   

                

Укупно МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

6.849.000,00 

5 5.10 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

    510   0005 
ПА 0005- Управљање комуналним 

отпадом 
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

            161 421 Стални трошкови 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

    560   0001 
ПА 0006- Управљање осталим 

врстама отпада 
500.000,00 0,00 500.000,00 

            162 424 

Специјализоване 

услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 510: 11.700.000,00     

                

Извори финансирања 

за функцију 560: 500.000,00 

 

  

                

Укупно Буџетски 

фонд   

 

12.200.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  379.800.000,00 175.981.306,72 555.781.306,72 

 
 

Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о 

Буџету општине Баточина за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 33/17) остаје непромењена. 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Баточина». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-256/18-01 од 08.03.2018. године 

 

                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

            

Бранислав Павловић 

 

 

 

На основу члана 77. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број: 21/2016, 

113/2017 и 113/2017-др.закон) и члана 

36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15 и 33/17) 

Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, усвојила је 

 

 

 ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

за 2018. годину 
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Члан 1. 

 

  У Кадровском плану Општинске 

управе општине Баточина за 

2018.годину ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр. 33/17), табеларни приказ 

мења се и гласи: 

 

" 

1) Постојећи број службеника и 

намештеника на дан 5. март  

2018. године 

 

- Попуњена  радна места на 

неодређено радно време по 

називима 

 

Радна места службеника број службеника 

Начелник Општинске управе 1 

Начелник Одељења за Општу управу,људске ресурсе и послове 

органа општине Баточина 
1 

Извршилац за послове пријемне канцеларије и писарнице 1 

Извршилац за област образовања,  вођења и ажурирања 

бирачког списка 
1 

Извршилац за послове из области личних стања грађана-

матичар 
1 

Извршилац за послове из области личних стања грађана-

заменик матичара 
1 

Извршилац за програмске и оператерске  послове 1 

Извршилац за послове архивирања 1 

Пословни секретар председника општине 1 

Начелник Одељења за изворне приходе, привреду јавне службе 

и финансије 
1 

Извршилац за послове из области пољопривреде, 

водопривреде,шумарства, одбрану и ванредне ситуације 
1 

Извршилац за послове благајне 1 

 Шеф одсека  за локалну пореску администрацију и јавне службе 1 

Извршилац администратор за утврђивање локалних изворних 

прихода 
1 

Повереник за прогнана и расељена лица и извршилац за 

послове канцеларије за младе 
1 

Извршилац за послове приватног предузетништва, израду 

решења за принудну наплату изворних прихода и за борачко- 

инвалидску заштиту 

1 

Извршилац за област друштвене бриге о деци и област заштите 

права пацијената 
1 

Начелник одељења за имовинско -правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, инспекцијске послове 

инфраструктуру и инвестиције 

1 

Комунални и инспектор за локалне и некатеегорисане путеве 2 

Инспектор за заштиту животне средине и саобраћај 1 

Извршилац за послове урбанизма и грађевинарства 1 

Референт-обрађивач, регистратор и сарадник са имаоцима јавних 

овлашћења 
1 

Шеф одсека за инфраструктуру и инвестицције 1 

Извршилац за  стручно-аналитичке послове у области изградње 

објеката, комуналне делатности и заштите животне средине 
1 

Радна места намештеника број извршилаца 
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Возач 1 

Домар и извршилац за одржавање возног парка 1 

Извршилац за заштиту од пожара и обезбеђење објекта 1 

Радник на пословима информисања и безбедности у вези са 

радом органа Општине 
1 

Хигијеничар 1 

 

- Попуњена  радна места на одређено радно време по звањима (због 

повећаног обима посла) 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Млађи саветник 2 

 

- Попуњена радна места према звањима на неодређено радно време 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 6 

Саветник 3 

Млађи саветник 2 

Сарадник  8 

Млађи сарадник / 

Виши референт 3 

Референт 1 

Млађи референт 1 

 

- Попуњена радна места намештеника према групи послова на неодређено 

радно време 

 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  3 

Пета група радних места 2 

 

 

- Попуњена радна места у кабинету председника општине 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  2 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време за чијим радом 

постоји потреба у 2018. години, за коју се доноси Кадровски план 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 
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самостални саветник 1 

саветник 1 

млађи саветник 1 

сарадник 1 

млађи сарадник / 

виши референт / 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник / 

 

3) Број приправника чији се пријем планира у 2018. години 

 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

 

4)    Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у 

2018. години због повећања обима посла 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

            

5) Број запослених у кабинету председника општине за чијим радом постоји 

потреба у 2018. години за коју се доноси Кадровски план 

 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  / 

            " 

    

Члан 2. 

 

 У осталом делу, Кадровски план 

Општинске управе општине Баточина 

за 2018. годину, остаје непромењен. 

 

 

Члан 3. 

 

Прва измена и допуна 

Кадровског плана Општинске управе 

општине Баточина за 2018. годину, 

ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Баточина".             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-257/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај Дома 

здравља 

Баточина за 2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Дома здравља Баточина за 

2017. годину, број 09-75-2/18-02 од 

23.02.2018. године, наш заводни број 

020-190/18-01.  од 23.02.2018. године. 

 

II Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Дому 

здравља Баточина, оснивачу и архиви. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-258/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/12016-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај Центра 

за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово  

''Шумадија'' Баточинa за 2017. 

годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточинa за 2017. годину, 

број 551-00-35/3-18 од 22.02.2018. 

године, наш заводни број 020-189/18-01 

од 23.02.2018. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 IIIОдлуку доставити: Центру за 

социјални рад ''Шумадија'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-259/18-01 од 08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

37 

 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Предшколске установе „Полетарац“ 

Баточина за 2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Предшколске установе 

„Полетарац“ Баточина за 2017. годину, 

број 303/2018 од 26.02.2018. и 277/2018. 

од 21.02.2018. године, наш заводни број 

020-200/18-01 од 26.02.2018. године. 

 

II Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: 

Предшколској установи „Полетарац“ 

Баточина, оснивачу и архиви. 

         

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-260/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др-закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Основне школе ''Свети Сава'' 

Баточина за 2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Основне школе ''Свети Сава'' 

Баточина за 2017. годину, број 02-176 

од 26.02.2018. године, наш заводни број 

020-198/18-01 од 26.02.2018. године. 

 

II Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Основној 

школи ''Свети Сава'' Баточина, оснивачу 

и архиви. 

         

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-261/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 
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Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај Средње 

школе ,,Никола Тесла“ Баточина за 

2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Средње школе ,,Никола 

Тесла“ Баточина за 2017. годину, број 

120 од 23.02.2018. године, наш заводни 

број 020-194/18-01 од 26.02.2018. 

године. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Средњoj 

школи ,,Никола Тесла“ Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-262/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточиназа 2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточинa за 2017. годину, 

број 31/2018 од 23.02.2018. године, наш 

заводни број 020-203/18-01 од 

27.02.2018. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Народној 

библиотеци ''Вук Караџић'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-263/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај 

Културно-туристичког центра 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина за 

2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Културно-туристичког центра 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина за 2017. 

годину, бр. 27/2018 од 23.02.2018.. 

године, наш заводни број 020-191/18-01 

од 23.02.2018.. године. 

 

II Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: КТЦ 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-264/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

08.03.2018. године, донела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај  

Црвеног крста Баточинa за 2017. 

годину 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Црвеног крста Баточина за 

2017. годину, бр.57 од 26.02.2018 

године, наш заводни број 020-193/18-

01од 26.02.2018. године 

 

II Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: Црвеном 

крсту Баточина, оснивачу и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-265/18-01 од 08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 

16. и члана 32. став 1. тачка 8.Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије '', бр.129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон), 

члана 33. и члана 36. став 1. тачка 8. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр.10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Извештај о 

раду и финансијски извештај Јавног 
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предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина за 2017. годину 

 

 

 I  ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Извештај о раду и финансијски 

извештај Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, број 177-1/02-2018 

од 23.02.2018. године, наш заводни број 

020-202/18-01 од 27.02.2018. године. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном 

доношења, и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 III Одлуку доставити: ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина, 

оснивачу и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-266/18-01 од  08.03.2018. год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 41. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 

незапослености (''Службени гласник 

РС'', број 36/2009, 88/2010 и 38/2015, 

113/2017 и 113/2017-др.закон),), члана 

20. став 1. тачке 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014–др.закон и 

101/2016-др.закон), члана 36. став 1. 

тачка 4. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине Баточина, 

бр. 10/08, 5/15 и 33/17), по 

прибављеном Мишљењу Локалног 

савета за запошљавање општине 

Баточина број 020-21/18-01 од 

19.01.2018. године, Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 08.03.2018. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ Локални акциони 

план запошљавања општине Баточина 

за 2018. годину, који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-267/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                          

Бранислав Павловић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 
 

 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАТОЧИНА, 2018 
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УВОД 

Локални акциони план запошљавања Општине Баточина за 2018. годину (у даљем 

тексту: ЛПЗ) представља стратешки документ спровођења активне политике 

запошљавања Општине Баточина у 2018. години. Њиме се дефинишу циљеви и 

приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере за унапређење  

запослености и смањења незапослености на територији Општине Баточина. 

Правни основ доношења ЛПЗ-а је у одредби чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености којим је утврђено да надлежни орган Локалне 

самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање (у 

даљем тексту ЛСЗ) усвојити Локални акциони план запошљавања. 

У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању у случај 

незапослености ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом 

запошљавања за 2018. годину и стратегијом одрживог развоја Општине Баточина од 

2017. до 2022. године. 

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална заједница која у оквиру 

свог локалног Акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава 

потребних за финансирање одређеног програма или мера активне политике 

запошљавања (у даљем тексту: АПЗ) може поднети захтев Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за учешће у финансирању предвиђених 

програма и мера. 

Услов за одређивање суфинансирање програма или мера АПЗ је да локална заједница 

има формиран ЛСЗ, донет ЛАПЗ, обезбеђено више од половине средстава за 

финансирање одређеног програма или мера и усклађење програма и мера са 

приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада. 

ЛАПЗ Општине Баточина за 2018. годину садржи ове елементе предвиђене чланом 39. 

Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености: 

 Макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања 

 Стање и токове на тржишту рада за наредну годину 

 Циљеве и приоритете политике запошљавања 

 Програме и мере активне политике запошљавања са одговорностима за 

њихово спровођење и потребним средствима,  

 Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања 

 Носиоце послова реализације ЛАПЗ 

 Категорије теже запослених лица који имају приоритете укључивања у 

мере активне политике запошљавања 

 Индикаторе успешности реализације програма и мера 

Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно 

учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера из тог разлога поред ЛСЗ 

(у којем саставу су представници : Општинске Управе, Националне службе за 

запошљавање, образовних установа и представник послодавца) у припреми и изради 

ЛАПЗ учествовали су и Национална служба за запошљавање и стручне службе 

Општинске Управе Баточина. 
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ПРОФИЛ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

ПРИРОДНЕ И ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

Територија Општине Баточина смештена је у средишњем делу Србије и захвата 

источне делове Шумадије. Налази се у Централној Србији, у региону Шумадијског и 

Поморавског округа, односно субрегиону (округу) Шумадије. Општина Баточина је 

једна од седам Општина Шумадијског округа којој припада доњи део сливног 

подручја Лепенице и западни део великоморавске долине. Укупна површина Општине 

је 136 км2, што чини 5,69% укупне површине Шумадијског округа, 2.71% региона 

Шумадије и Поморавља, односно 0,24% укупне површине Централне Србије и 0,15% 

површине Републике. Граничи се на северу и североистоку са лаповском, на истоку са 

свилајначком, на југоистику са јагодинском, на југозападу и западу са крагујевачком и 

на западу и северозападу са рачанском општином. Административно - управно 

седиште општине је варошица Баточина, која се налази у северном делу општинске 

територије на 44 08 15" северне географске ширине и 21 05 15" источне географске 

дужине. Лоцирана је у долини Велике Мораве на месту где се долина Лепенице спаја 

са долином Велике Мораве. Баточина се налази на 105 км аутопута Београд- Ниш 

(аутопут Е - 75, који је део коридора А - 10) у непосредној близини саобраћајне петље. 

Кроз Баточину пролази магистрални пут М - 11.1: Баточина - Крагујевац - Кнић - 

Чачак. Баточина са регионалним путем Р - 214 повезује са Лаповом, Великом Планом 

и Јагодином, а регионалним путем преко Црног Кала са Рачом. Кроз територију 

општине пролазе две веома важне магистралне пруге: Београд - Ниш - Скопље и 

Лапово - Крагујевац - Краљево. Поред варошице и села Баточине, на територији 

Општине се налазе и 10 сеоских насеља: Прњавор, Кијево, Жировница, Доброводица, 

Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као. 

 

Према подацима Пописом становништва у Републици Србији 2011 године укупан број 

становништва у Општини Баточина је 11.760 од тога жена 5869 распоређених у 11 

насељених места. Према старосној структури 1675 односно 14,24% становника је 

млађе од 15 година, 18,23% односно 2144 становништва припада младима од 15 до 29 

година, 19,05% или 2240 становника категорији лица старости од 30до044 година, 

30,61% односно 3600 становника припада категорији лица старости од 45 - 65 година, 

а укупан број становника преко 6С„година је 2101 односно 17,87% укупне популације. 

 

Становништво радног узраста од 15 до 64 године износи 67,89% односно 7984 

укупног становништва. 
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СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

Опште карактеристике тржишта рада до 2017. године остају непромењене у односу на 

предходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, висока 

незапосленост, велико учешће дугорочно незапослених лица, неповољна 

квалификациона и старосна структура незапослених који припадају категорији теже 

запошљивих, као и знатан број ангажованих лица у сивој економији. 

 

ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Број запослених у Општини Баточина, према последњим подацима Републичког 

завода за статистику из 2016. године износи 2.256 лица, од тога 2.119 запослених у 

правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе, предузетници, 

лица која обављају самосталну делатност и запослени код њих) и 137 регистрованих 

индивидуалних пољопривредника. 

 

Табела 1: Број запослених по секторима делатности у Општини Баточина-2016 

Назив делатности        2016 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 0 

Рударство 35 

Прерађивачка индустрија 823 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 30 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 88 

Грађевинарство 37 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 453 

Саобраћај и складиштење 79 

Услуге смештаја и исхране 36 

Информисање и комуникације 22 

Финансијске делатности и делатности осигурања 14 

Пословање некретнинама 5 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 30 

Административне и помоћне услужне делатности 35 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 123 

Образовање 159 

Здравствена и социјална заштита 101 

Уметност, забава и рекреација 26 

Остале услужне делатности 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

45 

 

 

 

 

 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ 

 

Предузећа 

 

Према подацима Агенције за привредне регистре у 2013. години активних предузећа 

било је 53, у 2014. години 57 предузећа, у 2015. године 59 предузећа, а у 2016. години 

активних предузећа је 60. По Закону о рачуноводству од наведеног броја предузећа 

која послују на територији општине Баточина 80% су микро предузећа, 11% мала 

предузећа, а средњих предузећа је 9%. 

 

80%

11%
9%

Микро предузећа Мала предузећа

Средња предузећа

 
 

 

Број привредних 

друштава 
2013 2014 2015 2016 

Активних 53 57 59 60 

Новооснованих 2 7 5 1 

Брисаних/угашених 1 6 2 1 

      Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

Финансијска структура привредних друштава која послују на територији општине 

Баточина дата је у следећој табели: 

 

 
 2013 2014 2015 

1. Број привредних друштава 56 56 56 

2. Број запослених 917 779 841 
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3. Пословни приходи 5.365.700 5.029.197 4.701.899 

4. Нето добитак 382.809 305.423 115.560 

5. 
Број привредних друштава 

са нето добитком 32 31 32 

6. Нето губитак 1.251.303 17.796 31.005 

7. 
Број привредних друштава 

са нето губитком 18 21 19 

8. Укупна средства 5.377.681 4.041.943 4.405.460 

9. Капитал 2.417.393 1.947.591 2.107.629 

10. Губитак 2.523.891 1.245.424 1.272.379 

11. 

Број привредних друштава 

са губитком изнад висине 

капитала 

19 19 17 

                                              Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

Радње 

 

Према подацима Агенције за привредне регистре у 2013. години активних радњи било 

је 267, у 2014. години 275 радњи, у 2015. године 290 радњи, а у 2016. години активних 

радњи је 315. 

 

Број предузетника 2013 2014 2015 2016 

Активних 267 275 290 315 

Новооснованих 37 48 48 30 

Брисаних/угашених 89 39 34 6 

                                                             Извор: Агенција за привредне регистре 

 

Финансијске перформансе предузетника која послују на територији општине Баточина 

дата је у следећој табели: 

 

 2013 2014 2015 

1. Број предузетника 10 10 14 

2. Број запослених 55 61 81 

3. Пословни приходи 292.729 302.221 314.835 

4. Нето добитак 5.751 35.486 16.755 

5. 
Број предузетника са нето 

добитком 
9 7 8 

6. Нето губитак 46 787 749 

7. 
Број предузетника са нето 

губитком 
1 3 6 

8. Укупна средства 232.196 288.060 258.386 

9. Капитал 88.577 114.663 129.997 

10. Губитак 36 110 643 
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11. 

Број предузетника са 

губитком изнад висине 

капитала 

1  2 

                                             Извор: Агенција за привредне регистре 

 

 

 

Мала и средња предузећа која послују на територији општине Баточина  

 

Преглед најзначајнијих МСП 

 

Назив Делатност Број запослених 

ГРАХ Аутомотиве Производња кабловских 

сетова за аутоиндустрију 

и производња 

електричних компоненти 

за аутоиндустрију и мале 

кућне апарате 

472 

АЛУРОЛЛ Производња, продаја, 

уградња и сервис 

индустријских и 

комерцијалних врата, 

роло врата, ролетни, 

комарника, столарије, 

крилних и клизних 

капија. Производња и 

продаја делова од 

пластике и челичних 

лимова за производе из 

продајног асортимана 

154 

ПОЛИПАК д.о.о. Производња 

полиетиленске амбалаже 

за честу употребу и 

амбалаже за употребу у 

индустријском 

паковању, као и 

производе из програма 

папирне конфекције за 

употребу у 

домаћинствима и код 

професионалних купаца, 

а и снабдевање великих 

трговачких система 

наведеним производима 

170 

Привредно друштво 

БРЗАН- ПЛАСТ 

Рециклажа пластичног 

отпада, тетрапак, 

амбалаже и производња 

опреме за рециклажу 

145 
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МИНЕЛА Д.О.О. Производња 

безалкохолних пића, 

сирупа за безалкохолна 

пића, вафел листова, 

разблажене сирћетне 

киселине, ПЕТ амбалаже 

у различитим облицима. 

Пакује природну 

негазирану воду. 

34 

На територији општине Баточина наведених пет предузећа тренутно упошљавају 975 

радника и у наредном периоду ће бити главни носиоци привредног развоја и у великој 

мери ће утицати на значајно повећање броја новозапослених радника. 

Компанија ГРАХ аутомотиве је извозно оријентисана и све своје производе пласира на 

тржиште Европске Уније. Непрестано улаже у сопствени развој, па је самим тим 

планирано да се прошире производни капацитети, увођењем нових производа и 

производних линија, као и упошљавање нових запослених. Турновер (обрт) компаније 

износи 14 мил Евра годишње, док је у плану да се у периоду (2017-2022) он увећа на 

17 мил Евра годишње. 

Намеће се закључак да ће ова компанија бити један од носиоца развоја у будућности 

на територији општине Баточина. 

АЛУРОЛЛ на основу нових технологија материјала и дугогодишњег искуства у 

наредном периоду прошириће производњу, отвориће нова тржишта и задовољити 

најсложеније захтеве како на домаћем тако и на страном тржишту, што ће условити 

улагање у унапређење производње и у Људске ресурсе и омогућити упошљавање 

нових запослених. 

ПОЛИПАК д.о.о. свакодневно ради на унапређењу производње и квалитета производа 

у складу са захтевима купаца и тржишта. У наредном периоду је предвиђено освајање 

области производње биоразградивих фолија на бази природних материјала, а у 

области папирне галантерије ће се прећи на ламинарне производе. Сва унапређења ће 

се вршити у циљу развоја предузећа и производње како би се створили услови за 

упошљавање нових запослених у наредном периоду. 

Привредно друштво БРЗАН-ПЛАСТ има посебна знања и велико искуство у 

делатности рециклаже и пластичног отпада и производњи опреме за рециклажу. 

Планира да још побољша постојећи квалитет и изврши унапредење и проширење своје 

делатности и пласира своје производе како у земљи, тако и у земље Европске Уније. 

Сва унапређења производње и пласмана ће омогућити у наредном периоду и нових 

запослених упошљавање 

МИНЕЛА Д.О.О. На основу конкретних захтева купаца као и утврђених потреба 

тржишта, дефинисани су планови и активности за почетак производње још једног 

асортимана производа који се тиче алкохолних пића. То је нови правац развоја и нова 

димензија израза пре^пзећа, која ће омогућити повећање обима производње , а самим 

тим и стварање могућности за упошљавање нових запослених у наредном периоду. 

На територији општине Баточина наведених пет предузећа тренутно упошљавају 975 

радника и у наредном периоду ће бити носиоци привредног развоја и у великој мери 

ће утицати на значајно повећање броја новозапослених радника. 

Како се МСП сектор развија, тако је битно да развој буде подржан од стране 

одговарајућих удружења предузетника, која би се бавила проблемима и питањима 
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везаним за предузетнике. Удружења би омогућила непосредну комуникацију 

предузетника, размену идеја, заједничко решавање проблема и остало на територији 

општине Баточина. 

 

 

 

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних 

проблема како у Србији, тако и у Општини Баточина, где је висок ниво 

незапослености присутан већ дужи низ година. Општа привредна и друштвена 

кретања непосредно су се одразила на стање и кретање на тржишту рада у области 

запослености и запошљавања. 

У Општини Баточина код НСЗ испостава Баточина на дан 30.11.2017. године, 

евидентирано је 1918 незапослених лица. 

У односу на предходну годину дошло је до смањења броја незапослених лица за 7,5%. 

Преглед броја незапослених лица према степену стручне спреме и полу 

    Степен стручне спреме         

Год. Пол        

I 

               

II 

       

III 

         

IV 

                  

V 

 VI-

1 

 VI-2  VII-1   VII-

2 

  VIII Укупно 

 Мушкарци    

280 

    

26 

   

368 

  

255 

       

14 

 17  8    31       1   0        

1.000 

2015. Жене   

370 

    

39 

  

280 

   

311 

      

3 

 22  22   48     0   0        

1.084 

 Укупно   

650 

    

65 

   

648 

   

566 

    

17 

 39  30   79      1  0        

2.084 

 Мушкарци   

281 

    

23 

   

360 

   

290 

    

15 

 15  6   32      1  0        

1.023 

2016. Жене   

361 

    

36 

  

261 

  

295 

       

3 

 21  10     66     0  0        

1.053 

 Укупно   

642 

    

59 

   

621 

  

585 

     

18 

 36  16   98      1  0        

2.076 

 Мушкарци   

276 

    

20 

   

321 

   

265 

     

16 

 15  7   24     0  0  944 

2017. Жене   

349 

    

37 

   

231 

  

268 

        

3 

 16  13     57     0  0           

974 

 Укупно   

625 

    

57 

  

552 

  

533 

119  31  20   81     0  0        

1.918 
Извор: Нционална служба за запошљавање – филијала Крагујевац 

 

Анализом квалификационе структуре незапослених лица на крају 2017. године, може 

се закључити да је најбројнија групација незапослених са средњом стручном спремом 

(III и IV степен стручне спреме) - 1085 лица, односно 57% од укупног броја 

незапослених лица, што указује на неусклађеност образовног система са потребама 

привреде – тржишта рада. 

Високо учешће у посматраној структури остварује групација незапослених лица без 

квалификација – 625 лица, односно 33%, којима је потребно унапређење радних 

способности, како би се достигли захтеви тржишта. 
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Није занемарљив податак да се на крају 2017. године на евиденцији незапослених са 

вишом стручном спремом (VI степен стручне спреме) налази 51 лице, то јест 3%, а са 

високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) 81 незапослено лице, односно 

4% од укупног броја незапослених. 

Укупан број регистрованих незапослених жена је 974, што чини 51% од укупног броја 

незапослених на евиденцији НСЗ – испостава Баточина, што показује да је у току 

2017. године, дошло до умањења женске популације у укупном броју незапослених 

лица Општине Баточина. 

 

Преглед незапослених лица према старости и полу (30.11.2017. године) 

 
Године 

старости 

 Број незапослених  % 

         Укупно            Жене      Мушкарци  

15-19 50 22 28 3 

20-24 172 82 90 9 

25-29 188 108 80 10 

30-34 177 84 93 9 

35-39 183 98 85 10 

40-44 229 123 106 12 

45-49 212 116 96 11 

50-54 237 134 103 12 

55-59 270 142 138 14 

60-65 200 65 235 10 

Укупно             1918 974 944 100% 

Извор: Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац 

  

Незапослених лиц до 30 година старости, на дан 30.11.2017. године има 410, што 

износи 22% у односу на укупан број незапослених. Незапослених лица преко 50 

година старости, на дан 30.11.2017. године има 707, што износи 36%. Знатно учешће у 

укупном броју незапослених остврује и групација између 30-те и 50-те године, а њих 

има 801, што износи 42%. 

 

Преглед незапосленх лица по полу и дужини тражења посла (30.11.2017. године) 
Трајање 

незапослености 

 Број 

незапослених 

 % 

     Укупно       Жене  Мушкарци  

До 3 месеца 163 75 88 8 

3-6 месеци 127 61 66 7 

6-9 месеци 85 43 42 4 

9-12 месеци 98 30 68 5 

1-2 године 242 114 128 13 

2-3 године 155 79 76 8 

3-5година 281 141 140 15 

5-8 година 305 154 151 16 

8-10 година 134 72 62 7 

Преко 10 година 328 205 123 17 

Укупно: 1918 974 944            100% 
Извор: Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац 
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Број дугорочно незапослених лица је 1445, што износи 75% од укупног броја 

незапослених лица. 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

Основни циљ стратегије запошљавања је повећање запослености, односно 

успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености праћеном растом 

учешћа одраслог тановништва на тржишту рада. 

 

 Приорити политике запошљавања на територији Општине Баточина су: 

 

 постицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на извођењу 

јвних радова 

 подршка локалној политици запошљавања 

 промоција и подршка предузетништву 

 

У 2018.години теже запошљивих лица, које ће имати приоритет у укључивању мере 

активне политике запошљавања су: дугорочна незапослена лица, млади до 30 година, 

лица преко 50 година, особе са инвалидитетом, роми, избегла и расељена лица, 

повратници по споразуму о реадмисији, радно способни корисници новчане помоћи, 

жене, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, млади до 30 година у 

статусу деце палих бораца и деце без родитељског старања. 

 

Мере АПЗ, предвиђање ЛАПЗ-ом за 2018 годину односе се искључиво на незапослена 

лица, пријављена на евиденцију незапослених код НСЗ – испостава Баточина, као и 

послодавцекоји имају регистровану делатност на територији Општине Баточина. 

 

Кључни елементи политике запошљавања усмерени ка повећању запослености: 

подршка страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење 

финансијских постицаја да би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе 

до стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања 

искључености са тржишта рада, отварање нових радних места, већа улагања у људски 

капитал и постицање социјалне инклузије на тржишту рада. 

 

Поред националне службе запошљавања – Филијала Крагујевац Испостава Баточина, 

која је носилац политике запошљавања на територији Општине Баточина крајем 2016. 

године решењем председника Општине Баточина, формиран је Локални савет за 

запошљавање (ЛСЗ) као саветодавно тело које оснивачу даје мишљења и препоруке у 

вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановим запошљавања, 

програмима и мерама активне политике запошљавања. Формирањем локалног савета 

за запошљавање и доношењем програма активне политике запошљавања, Општина 

Баточина је препознала могућност да утиче на политику запошљавања на својој 

територији и да установљава мере за смањење незапосленостии повећава запосленост. 
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МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне 

политике запошљавања. 

 

 Локалним акционим планом запошљавања Општине Баточина за 2018. годину 

предвиђена је следећа мера: 

 

 - Организовање јавних радова од интереса за општину Баточина ради 

запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица 

 

 Јавни радови су мера активне политике запошљавања који се организују у 

циљу запошљавања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 

социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 

и остваривања одређеног друштвеног интереса. У 2018. години, планирано је 

организовање јавних радова у трајању од највише четири месеца, у области 

социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, у области одржавања и 

обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. 

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: органи јединица 

локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, 

предузетници, задруге и удружења. Средства намењена за организовање јавних радова 

користиће се за зараде незапослених лица укључених у јавне радове, за трошкове за 

долазак и одлазак с рада и за трошкове спровођења јавних радова. 

 

 За реализацију мере активне политике запошљавања, јавни радови из ЛАПЗ 

средства су планирана Одлуком о буџету општине Баточина за 2018. годину у 

укупном износу од 1.700.000,00 динара 

 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

 

 Потребна средства за реализацију програма и мера активне политике 

запошљавања, као и финансирање локалног акционог плана запошљавања у 2018. 

години, износе 3.400.00,00 динара 

 

 Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике 

запошљавања за 2018. годину. 

 
Бр. Мере активне политике запошљавања Средства 

1 Организовање јавних радова 3.400.000,00 динара 

 

 Одредбом члана 6. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености, утврђено је да општина може да поднесе захтев Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање програма и мера 

активне политике запошљавања, предвиђених у локалним акционим плановима, 

средствима из Републичког буџета.  
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 С обзиром да су средства предвиђена буџетом мања од потребних за 

спровођење активне политике запошљавања на територији општине Баточина, 

затражиће се додатна средства од Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике у складу са законом. 

 

 Предлог распореда средстава за учешће Министарства и општине Баточина у 

финансирању мера из ЛАПЗ општине Баточина за 2018. годину 

 
Бр. Мере активне политике запошљавања Средства општине 

Баточина 

НСЗ Република 

Србија 

1 Организовање јавних радова 1.700.000,00 1.700.000,00 

 

 Општина Баточина је буџетом за 2018. годину планирала 1.700.000,00 динара за 

спровођење програма и мера активне политике запошљавања. 

 

 С обзиром да недостају средства у износу од 1.700.000,00 динара планирана за 

реализацију ЛАПЗ општине Баточина, општина ће поднети захтев за додатно учешће у 

финансирању наведеног програма сходно националном акционом плану запошљавања 

за 2018. годину. 

 

НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-А 

 

 Мере активне политике запошљавања реализују надлежне службе управе 

општине Баточина и Локални савет за запошљавање у сарадњи са националном 

службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из 

области запошљавања за сваки специфичан циљ појединачно, носиоци активности су 

у обавези да кроз мониторниг и евалуацију прате и оцењују ефекте активних мера 

политике запошљавања. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

 

На основу члана 27. став 10. и 

члана 28. Закона о  јавној својини ("Сл. 

гласник РС, бр.72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016 

и 113/2017), члана 12.  Уредбе о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини 

и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 

48/2015, 99/2015, 42/2017) и члана 36. 

став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина (,,Службени  лист општине 

Баточина“, број 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

о  првој измени и допуни Одлуке o 

прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине 

Баточина 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“ бр.6/14) у члану 36. 

став 1. алинеја 1. мења се тако да сада 

гласи: 
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 ,,Хуманитарним организацијама 

које имају за циљ помоћ оболелој деци 

и лицима са инвалидитетом, 

удружењима грађана из области 

здравства, културе, науке, просвете, 

спорта, социјалне и дечије заштите, 

пољопривреде, ловства, 

парламентaрним политичким 

странкама, који пословни простор не 

користе за стицање прихода, 

добровољним организацијама које 

учествују у спасилачким акцијама, 

лицима која обављају делатност старих 

заната, уметничких заната и послова 

домаће радиности одређених 

Правилником о одређивању послова 

који се сматрају старим и уметничким 

занатима, односно пословима домаће 

радиности, начину сертификовања 

истих и вођењу посебне евиденције 

издатих сертификата („Службени 

гласник РС”, број 56/12), као и 

удружењима која остварују сарадњу са 

министарством надлежним за послове 

одбране у областима од значаја за 

одбрану или која негују традиције 

ослободилачких ратова Србије, може се 

дати у закуп пословни простор, уз 

обавезу плаћања закупнине у висини од 

20% од цене одређене чланом 39. ове 

Одлуке.“ 

  

Члан 2. 

 Остале одредбе Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“ бр.6/14), остају 

непромењене. 

 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Бр. 020-268/18-01  од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 92. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 

63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-

др.закон, 103/15 и 99/16),), члана 36. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Баточине за 2017. 

годину 

 

 

Члан 1. 

 

 За завршни рачун буџета 

општине Баточина за 2017. годину 

ангажоваће се екстерни ревизор. 

 

Члан 2. 

 

За екстерну ревизију завршног 

рачуна буџета општине Баточина за 

2017. годину изабраће се, у складу са 

прописима којима се уређују јавне 

набавке, лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане 

законом којим се уређује рачуноводство 

и ревизија. 

 

Члан 3. 

 

Средства за спровођење набавке 

услуге екстерне ревизије обезбедиће се 

из буџета општине Баточина, сагласно 

Одлуци о буџету општине Баточина за 

2018. годину. 
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 Члан 4. 

 

Овлашћује се Председник 

општине Баточина да са лицем из члана 

2. ове Одлуке закључи уговор о 

регулисању међусобних односа у вези 

са обављањем послова ревизије 

Завршног рачуна општине Баточина за 

2017. годину. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у  

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-269/18-01 од 08.03.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон), члана 2, 

3, 4, 5, 9. и 13.. Закона о комуналним 

делатностима (,,Сл. гласник РС“, бр. 

88/11 и 104/2016), члана 23. став 1. 

тачка 5. и члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточинa“ бр.10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општине 

Баточина на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Одлуком о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина (у даљем тексту: Одлука) 

одређују се комуналне делатности, 

утврђује начин обављања и поступак 

поверавања обављања комуналних 

делатности, финансирање обављања 

комуналних делатности, надзор над 

вршењем комуналних делатности и 

друга питања од значаја за обављање 

комуналних делатности. 

Појам комуналне делатности 

Члан 2. 

Комуналне делатности, у смислу 

Закона о комуналним делатностима (у 

даљем тексту: Закон) и ове Одлуке, су 

делатности пружања комуналних 

услуга од значаја за остваривање 

животних потреба физичких и правних 

лица код којих је Општина Баточина (у 

даљем тексту: Општина) дужна да 

створи услове за обезбеђивање 

одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета, као и 

надзор над њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су: 

1)  снабдевање водом за пиће; 

2)  пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 

3)  производња и дистрибуција 

топлотне енергије; 

4)  управљање комуналним 

отпадом; 

5)  градски и приградски превоз 

путника; 

6)  управљање гробљима и 

сахрањивање; 

7) погребна делатност; 

8) управљање јавним 

паркиралиштима; 

9) обезбеђивање јавног 

осветљења; 

10) управљање пијацама; 

11) одржавање улица и путева; 
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12) одржавање чистоће на 

површинама јавне намене; 

13) одржавање јавних зелених 

површина; 

14) димничарске услуге; 

15) делатност зоохигијене. 

Комуналне делатности су 

делатности од општег интереса. 

Скупштина општине посебним 

прописима или одлукама може као 

комуналне делатности одредити и друге 

делатности од локалног интереса и 

прописати услове за њихово обављање 

у складу са ставом 1. овог члана.  

Одређивање и обављање комуналних 

делатности 

Члан 3. 

Комуналне делатности из члана. 

2. став 2. ове Одлуке обухватају: 

1) снабдевање водом за пиће 

је захватање, пречишћавање, прерада и 

испорука воде водоводном мрежом до 

мерног инструмента потрошача, 

обухватајући и мерни инструмент; 

2) пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних 

вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, 

атмосферских и површинских вода са 

површина јавне намене, односно од 

прикључка корисника на уличну 

канализациону мрежу, третман 

отпадних вода у постројењу за 

пречишћавање, црпљење, одвоз и 

третирање фекалија из септичких јама; 

3) производња и 

дистрибуција топлотне енергије је 

централизована производња и 

дистрибуција у више објеката водене 

паре, топле или вреле воде за потребе 

грејања; 

4) управљање комуналним 

отпадом је сакупљање комуналног 

отпада, његово одвожење, третман и 

безбедно одлагање, укључујући 

управљање, одржавање, санирање и 

затварање депоније, као и селекција 

секундарних сировина и одржавање, 

њихово складиштење и третман; 

5) градски и приградски 

превоз путника је обављање јавног 

линијског превоза путника на 

територији града унутар насељеног 

места или између два или више 

насељених места аутобусима и 

обезбеђивање пријема и отпреме 

путника на станицама и стајалиштима, 

као саобраћајним објектима који се 

користе у тим врстама превоза; 

6) управљање гробљима и 

сахрањивање је управљање и 

одржавање гробља; одржавање гробног 

места и наплата накнаде за одржавање 

гробног места; обезбеђивање, давање у 

закуп и продаја уређених гробних 

места; покопавање и ексхумација 

посмртних остатака, кремирање и 

остављање пепела покојника; 

одржавање објеката који се налазе у 

склопу гробља (мртвачница, капела, 

розаријум колумбаријум, 

крематоријум); обележавање пасивних 

гробаља и спомен-обележја; 

7) погребна делатност је 

преузимање и превоз посмртних 

остатака од места смрти, односно места 

на коме се налази умрла особа (стан, 

здравствена установа, институт за 

судску медицину и патологију, 

установа за социјалну заштиту и друга 

места) и превоз до места одређеног 

посебним прописом (патологије, судске 

медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора 

погребног предузећа у ком постоје 

прописани услови за смештај и чување 

покојника); превоз и сахрањивање; 

чување посмртних остатака у 

расхладном уређају и припремање 

покојника за сахрањивање; 

8) управљање јавним 

паркиралиштима је стварање и 

одржавање услова за коришћење јавних 

саобраћајних површина и посебних 

простора одређених за паркирање 
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моторних возила, као и уклањање и 

премештање паркираних возила; 

9) обезбеђивање јавног 

осветљења обухвата одржавање, 

адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге 

површине јавне намене; 

10) управљање пијацама је 

комунално опремање, одржавање и 

организација делатности на затвореним 

и отвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других 

производа; 

11) одржавање улица и 

путева у граду и другим насељима је 

извођење радова којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја и чува и унапређује 

употребна вредност улица, путева, 

тргова, платоа и сл; 

12) одржавање чистоће на 

површинама јавне намене је чишћење и 

прање асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других површина јавне 

намене, прикупљање и одвожење 

комуналног отпада са тих површина, 

одржавање и пражњење посуда за 

отпатке на површинама јавне намене, 

као и одржавање јавних чесми, бунара, 

фонтана, купалишта и тоалета; 

13) одржавање јавних 

зелених површина је уређење, текуће и 

инвестиционо одржавање и санација 

зелених рекреативних површина; 

14) димничарске услуге су 

чишћење и контрола димоводних и 

ложних објеката, уређаја и 

вентилационих канала и уређаја; 

15) делатност зоохигијене је 

хватање, збрињавање, ветеринарска 

нега и смештај напуштених и 

изгубљених животиња (паса и мачака) у 

прихватилишта за животиње, лишавање 

живота за неизлечиво болесне и 

повређене напуштене и изгубљене 

животиње, контрола и смањење 

популације напуштених паса и мачака, 

нешкодљиво уклањање лешева 

животиња са површина јавне намене до 

објеката за сакупљање, прераду или 

уништавање отпада животињског 

порекла, спровођење мера контроле и 

смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката 

спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на 

површинама јавне намене. 

Члан 4. 

Комуналну делатност може 

обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други 

привредни субјекат, на начин одређен 

законом и овом Одлуком. 

Члан 5. 

Обављање комуналне 

делатности из члана 3. став 1. Општина 

је огранизовала на следећи начин: 

Основано је јавно предузеће 

''Лепеница Баточина'' Баточина од 

стране Скупштине општине коме су 

поверене следеће комуналне 

делатности: 

- пречишћавање и одвођење 

атмосферских вода; 

- управљање гробљима и 

сахрањивање (изузев кремирања и 

остављања пепела покојника и 

одржавања пасивних гробаља и спомен 

обележја); 

- управљање јавним 

паркиралиштима; 

- управљање пијацама; 

- одржавање улица и путева у 

граду и другим насељима (изузев 

асфалтирања путева); 

- одржавање чистоће на 

површинама јавне намене (изузев 

одржавања бунара, купалишта, плажа и 

тоалета); 

- одржавање јавних зелених 

површина. 
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Комуналне делатности 

снабдевање водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење отпадних 

вода поверене су Јавном комуналном 

предузећу ,,Водовод и канализација“ 

Крагујевац. 

Комунална делатност 

производња, дистрибуција и 

снабдевање топлотном енергијом 

поверена је привредном друштву 

''Топлинг-грејање'' д.о.о. Београд, а који 

је Уговором уступио обављање 

наведене комуналне делатности 

привредном друштву ''ТМГ 

Топлота''д.о.о. Баточина.  

Комунална делатност 

управљање комуналним отпадом 

поверена је привредном друштву 

,,ФЦЦ Врбак“  доо Лапово. 

Посебним скупштинским 

одлукама уређује се начин обављања 

комуналних делатности наведених у 

ставу 2, 3, 4.и 5. овог члана. 

Обављање комуналне 

делатности за које није основано јавно 

предузеће, Скупштина општине може 

поверити привредном друштву, 

предузетнику или другом привредном 

субјекту по поступку прописаном 

законом и овом одлуком. 

Поверавање обављања комуналних 

делатности 

Члан 6. 

Под поверавањем обављања 

комуналне делатности подразумева се 

временски орочено уговорно уређивање 

односа у вези са обављањем комуналне 

делатности или појединих послова из 

оквира комуналне делатности између 

Општине и вршиоца комуналне 

делатности, односно споразумом 

Општине са једном или више јединица 

локалне самоуправе и вршиоца 

комуналне делатности, које за циљ има 

пружање комуналних услуга на 

територији општине. 

Изузетно из става. 2. овог члана, 

комуналне делатности из члана 3, став 

1, тачка 7) не поверавају се, већ их могу 

обављати сви привредни субјекти који 

испуњавају прописане услове. 

Поверавање обављања 

комуналне делатности врши се на 

основу одлуке скупштине општине о 

начину обављања комуналне 

делатности и уговора о поверавању, 

осим када се оснива јавно предузеће. 

Општина не може донети одлуку 

о поверавању послова сахрањивања, 

уређивања и одржавања гробља које је 

у својини цркве или верске заједнице, 

без сагласности те цркве или верске 

заједнице. 

На поступак поверавања 

обављања комуналне делатности чије се 

финансирање обезбеђује из буџета 

општине, односно чије се финансирање 

обезбеђује у целини или делимично 

наплатом накнаде од корисника 

комуналних услуга, примењују се 

одредбе закона којима се уређује јавно-

приватно партнерство и концесије. 

Концесиони акт о поверавању 

обављања комуналне делатности 

доноси Скупштина општине, на 

предлог Општинског већа, у складу са 

законом и овом одлуком. 

 Нацрт концесионог акта из става 

7. овог члана припрема надлежна 

организациона јединица општинске 

управе. 

Општина је дужна да се у 

поступку поверавања обављања 

комуналне делатности, руководи 

начелима конкуренције, 

економичности, ефикасности и заштите 

животне средине.  

Члан 7. 

Одлуку о начину обављања 

комуналне делатности доноси 

Скупштина Општине на предлог 

Општинског већа општине Баточина (у 

даљем тексту: Општинско веће), на 
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начин и по поступку у складу са 

законом и овом Одлуком. 

Члан 8. 

Поверавање обављања 

комуналне делатности врши се 

уговором, на основу јавног позива за 

прикупљање понуда, осим за случајеве 

за које је законом и овом одлуком 

другачије одређено. 

Обављање комуналне 

делатности поверава се на период који 

не може бити краћи од пет година, ни 

дужи од 50 година, осим за случајеве за 

које је законом другачије одређено. 

О поверавању комуналне 

делатности одлучује Општинско веће, у 

складу са законом и овом одлуком. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности, у име Општине, 

закључује Председник општине. 

Покретање поступка 

Члан 9. 

Општинско веће, пре 

сачињавања предлога за доношење 

концесионог акта, именује Стручни тим 

за израду конкурсне документације и 

предузимање свих радњи прописаних 

законом и посебним прописима којима 

се ближе уређује комунална делатност 

која је предмет одлуке. 

Предлог из става 1. овог члана 

садржи: 

1) комуналну делатност која се 

поверава; 

2) разлоге за поверавање обављања 

комуналне делатности; 

3) подручје на коме ће се 

комунална делатност обављати; 

4) рок на који се поверава 

обављање комуналне делатности; 

5) обавезу вршиоца комуналне 

делатности да понуди цену по којој ће 

обављати делатност  

6) услове које треба да испуњава 

вршилац комуналне делатности; 

7) друге податке утврђене законом 

и посебним прописима којима се ближе 

уређује предметна комунална 

делатност. 

Стручни тим 

Члан 10. 

Стручни тим именује се 

посебним актом Општинског већа. 

Актом о образовању Стручног 

тима утврђује се број чланова Стручног 

тима. 

Задатак Стручног тима јесте: 

1) пружање стручне помоћи 

Општинском већу у реализацији 

поступка  поверавања обављања 

комуналне делатности; 

2) припрема и израда конкурсне 

документације; 

3) припрема предлога текста јавног 

позива за достављање понуда; 

4) прегледање и оцена пристиглих 

понуда; 

5) утврђивање предлога одлуке о 

избору најповољније понуде за 

поверавање обављања комуналне или 

предлога одлуке о поништају поступка 

за поверавање обављања комуналне 

делатности и образложење тих 

предлога; 

6) обављање других послова 

потребних за реализацију поступка 

поверавања обављања комуналне 

делатности.  

Административно-техничке 

послове за потребе Стручног тима 

обавља надлежно Одељење за 

комуналне послове. 

Стручни тим о свом раду води 

записник који потписују сви чланови  

Стручног тима. 

Јавни позив за достављање понуда 

Члан 11. 
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По доношењу концесионог акта, 

поступак поверавања обављања 

комуналне делатности почиње даном 

објављивања јавног позива у 

,,Службеном гласнику Републике 

Србије“, а окончава се доношењем 

коначне одлуке о избору најповољније 

понуде и доделом уговора о 

поверавању, или доношењем коначне 

одлуке о поништају поступка. 

Члан 12. 

Одлуку о расписивању јавног 

позива доноси Општинско веће на 

предлог Стручног тима. 

Јавни позив из става 1. овог 

члана садржи: 

1) контакт податке органа који 

оглашава јавни позив; 

2) назив и врсту комуналне 

делатности чије се обављање поверава; 

3) место обављања комуналне 

делатности и време на које се поверава 

обављање комуналне делатности; 

4) документацију коју подносе 

учесници јавног позива; 

5) стручне, техничке, кадровске и 

финансијске услове које морају да 

задовоље понуђачи, као и исправе 

којима се доказује испуњеност истих; 

6) критеријуме за избор 

најповољније понуде; 

7) обавезу понуђача да достави 

банкарску гаранцију за озбиљност 

понуда; 

8) назив органа и адресу на коју се 

достављају понуде и рок за предају 

понуда, језик и писмо на којем понуде 

морају бити сачињене; 

9) назив и адресу тела надлежног за 

решавање по захтевима за заштиту 

права, као и податке о роковима за 

њихово подношење; 

10) друге податке у складу са 

законом и посебним прописима којима 

се ближе уређује комунална делатност. 

Конкурсна документација 

садржи: облик и садржај понуде; рок 

важности понуде; опис комуналне 

делатности; услове и доказе који су 

понуђачи обавезни да доставе уз понуду 

у сврху доказивања њихове 

оспособљености; нацрт уговора о 

поверавању обављања комуналне 

делатности, рок за доношење одлуке о 

избору најповољније понуде, остале 

захтеве које понуђач мора да испуни у 

складу са законом и посебним 

прописима којима се ближе уређује 

комунална делатност. 

 

Члан 13. 

Јавни позив за достављање 

понуда објављује се у истоветном 

тексту у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије“, у једном листу који 

се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије, на званичној 

интернет страници Општине као и на 

порталу јавних набавки са навођењем 

дана када је јавни позив објављен у 

,,Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Понуде се подносе поштом или 

непосредно у писаном облику, у 

затвореној коверти, са напред 

наведеном адресом "Општина 

Баточина, Краља Петра Првог број 32. - 

За Стручни тим, понуда за (назив и 

врста комуналне делатности чије се 

обављање поверава) - НЕ ОТВАРАЈ", а 

на полеђини се уноси назив понуђача, 

адреса, телефон и име контакт особе.  

Понуда је обавезујућа за 

понуђача који је понуду доставио до 

истека рока за достављање понуда. 

У току рока за достављање 

понуда понуђач може мењати или 

допуњавати своју понуду, на начин који 

је одређен за подношење понуда. 

Рок за достављање понуда 

износи 60 дана од дана објављивања 

јавног позива у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије“, 

Поступак по јавном позиву за 

достављање понуда 
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Члан 14. 

Поступак по јавном позиву за 

достављање понуда за поверавање 

обављања комуналне делатности 

доделом уговора о поверавању 

спроводи Стручни тим. 

О току поступка Стручни тим 

води записник. 

Стручни тим је у обавези да 

најкасније у року од 30 дана од дана 

истека рока за достављање понуда 

достави Општинском већу извештај о 

спроведеном поступку са образложеним 

предлогом одлуке о избору понуђача 

који је дао најповољнију понуду, 

записником и другом документацијом о 

спроведеном поступку по јавном 

позиву. 

Приликом избора најповољније 

понуде Стручни тим цени испуњеност 

свих критеријума из јавног позива и 

предлаже понуђача за кога стручно 

оцени да ће својом техничком, 

организационом и кадровском 

оспособљеношћу, као и понуђеним 

другим условима поверене послове 

обављати у складу са прописаним 

условима.  

Одлука о избору најповољније понуде 

Члан 15. 

На образложен предлог 

Стручног тима, Општинско веће доноси 

одлуку о избору најповољније понуде. 

Одлука из става 1. овог члана 

садржи: 

1) назив доносиоца одлуке, са 

бројем и датумом доношења одлуке; 

2) назив понуђача; 

3) комуналну делатност чије се 

обављање поверава; 

4) природу, обим и место 

обављања комуналне делатности; 

5) рок трајања обављања 

комуналне делатности; 

5а) врсту примењеног поступка; 

5б) број примљених понуда; 

5в) критеријум избора који је 

примењен; 

6) посебне услове које треба да 

испуњава вршилац комуналне 

делатности; 

7) износ концесионе накнаде; 

8) рок у којем је најповољнији 

понуђач обавезан да потпише уговор о 

поверавању обављања комуналне 

делатности; 

9) рок у којем Општинско веће 

може позвати следеће понуђаче да 

потпишу уговор у случају 

непотписивања уговора од стране 

најповољнијег понуђача, као и обавезу 

продужења рока обавезности понуде и 

рока банкарске гаранције за озбиљност 

понуде; 

10) образложење разлога за 

избор понуђача; 

11) поука о правном леку; 

12) потпис председника 

Општинског већа; 

13) друге одговарајуће податке у 

складу са конкурсном документацијом, 

поднетом понудом, као и посебним 

прописима којима се уређује комунална 

делатност. 

Рок за доношење одлуке о 

избору најповољније понуде износи 60 

дана од дана истека рока за достављање 

понуда, осим ако у конкурсној 

документацији није другачије наведено. 

Општинско веће у обавези је да 

одлуку о избору најповољније понуде, 

са копијом записника о отварању и 

оцени понуда, без одлагања, достави 

сваком понуђачу, препорученом 

поштом са повратницом или на други 

начин којим достављање може бити 

доказано. 

Ако Општинско веће не донесе 

одлуку о избору најповољније понуде и 

не достави је понуђачима у прописаном 

року, понуђачи могу поднети захтев за 
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заштиту права, у складу са прописима 

којим се уређују јавне набавке. 

Одлука о поништају поступка 

поверавања обављања комуналне 

делатности 

Члан 16. 

Општинско веће поништава 

поступак поверавања обављања 

комуналне делатности након истека 

рока за достављање понуда у 

случајевима: 

1) ако постану познате околности 

које би, да су биле познате пре 

покретања поступка поверавања 

обављања комуналне делатности, 

довеле до необјављивања јавног позива, 

или до садржински битно другачијег 

јавног позива; 

2) ако до истека рока за 

достављање понуда није достављена 

ниједна понуда; 

3) ако након искључења понуда у 

поступку поверавања обављања 

комуналне делатности не преостане 

ниједна прихватљива понуда; 

4) ако се на основу критеријума за 

избор најповољније понуде не може 

извршити избор. 

Одлуку о поништају поступка 

поверавања обављања комуналне 

делатности, са копијом записника о 

отварању и оцени понуда, Општинско 

веће је дужно да достави сваком 

понуђачу без одлагања, препорученом 

поштом са повратницом или на други 

начин за који је могуће доказати 

пријем. 

Нови поступак поверавања 

обављања комуналне делатности може 

се покренути по истеку рока за 

подношење захтева за заштиту права, 

односно по доношењу одлуке о 

одбијању, односно одбацивању захтева 

за заштиту права, у складу са 

прописима којим се уређују јавне 

набавке. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности 

Члан 17. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности закључује се на 

период који не може бити краћи од пет 

година, ни дужи од 50 година, осим ако 

законом није другачије одређено. 

Уговор мора бити сачињен у 

складу са конкурсном документацијом. 

Уговор, у име Општине, 

закључује и потписује председник 

општине, након сагласности 

Општинског већа на предлог текста 

уговора. 

Председник мора одабраном 

одабраном најповољнијем понуђачу да 

понуди потписивање уговора у року 

који је одредио одлуком о избору 

најповољније понуде, а по добијеној 

сагласности из претходног става овог 

члана. 

Ако је покренут поступак правне 

заштите, уговор се може закључити по 

доношењу одлуке о одбијању, односно 

одбацивању захтева за заштиту права, у 

складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

Члан 18. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности садржи: 

уговорне стране; датум и место 

закључења уговора; време на које се 

закључује уговор; податке о комуналној 

делатности чије се обављање поверава; 

услове за обављање комуналне 

делатности; права и обавезе уговорних 

страна; случајеве раскида уговора пре 

истека времена на које је закључен 

(превремени раскид уговора); престанак 

уговора; околности под којима 

Општинско веће може привремено дати 

другом лицу обављање поверених 

послова, или део тих послова, како би 

се обезбедило непрекидно обављање 

поверене комуналне делатности; друге 

податке у складу са законом и посебним 
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прописима којима се уређује комунална 

делатност. 

Члан 19. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности престаје: 

1) истеком времена на које је 

закључен; 

2) споразумним раскидом уговора; 

3) једностраним раскидом уговора; 

4) ликвидацијом или стечајем 

привредног субјекта; 

5) у другим случајевима у складу са 

законом. 

Члан 20. 

Уговор се може једнострано 

раскинути због пропуста привредног 

субјекта у следећим случајевима: 

1) ако је дао неистините и нетачне 

податке који су били одлучујући за 

оцену његове квалификованости 

приликом избора најповољније понуде; 

2) ако комуналну делатност не 

обавља на уговорени начин; 

3) ако својом кривицом не започне 

са извршавањем уговора у уговореном 

року; 

4) ако је пренео на треће лице своја 

права из јавног уговора, без претходног 

одобрења Општинског већа; 

5) у другим случајевима у складу са 

одредбама уговора и закона. 

Пре једностраног раскида 

уговора, Општина претходно, писаним 

путем, упозорава другу уговорну страну 

о таквој намери и одређује примерени 

рок за отклањање разлога за раскид 

уговора и за изјашњавање о тим 

разлозима. 

Ако привредни субјект не 

отклони разлоге за раскид уговора у 

року из става 2. овог члана, Општина ће 

раскинути уговор. 

У случају једностраног раскида 

уговора, привредни субјект је дужан да 

накнади штету коју је проузроковао, у 

складу са општим правилима 

облигационог права. 

Права и обавезе у обављању 

комуналних делатности  

Члан 21. 

Вршилац комуналне делатност 

дужан је да организује свој рад и 

пословање на начин којим се 

обезбеђује:  

1. трајно и несметано пружање 

комуналних услуга корисницима под 

условима и на начин уређен законом, 

прописима и стандардима донесеним на 

основу закона, као и општинским 

одлукама;  

2. прописани или уговорени обим и 

квалитет комуналних услуга, који 

подразумева тачност у погледу рокова, 

сигурност корисника у добијању услуга 

и здравствену и хигијенску исправност 

у складу са позитивним прописима;  

3. предузимање мера одржавања, 

развоја и заштите комуналних објеката, 

постројења и опреме који служе за 

обављање комуналне делатности;  

4. развој и унапређење квалитета и 

врсте комуналних услуга; као и 

унапређење организације и 

ефикасности рада. 

Вршилац комуналне делатности 

је у обавези да једном годишње 

подноси извештај о обављању 

комуналне делатности Скупштини 

општине. 

Независно од одредбе става 2. 

овог члана, вршилац комуналне 

делатности подноси извештај и по 

захтеву Скупштине општине или 

Општинског већа. 

Члан 22. 

Вршилац комуналне делатности 

дужан је да у средствима јавног 

информисања или на други погодан 

начин обавести кориснике комуналних 

услуга о планираним или очекиваним 
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сметњама и прекидима, који ће настати 

или могу настати у пружању 

комуналних услуга, најкасније 24 часа 

пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга. 

У случају наступања 

непланираних или неочекиваних 

поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга, односно обављања 

комуналних делатности, вршилац 

комуналне делатности је дужан да о 

томе одмах обавести Одељење за 

имовинско-правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције и 

да истовремено предузме мере на 

отклањању узрока поремећаја. 

У случају из става 2. овог члана, 

Општинско веће, на предлог Одељења 

из истог става, дужно је да: 

1) одреди ред првенства и начин 

пружања услуга оним корисницима код 

којих би, услед прекида у пружању 

комуналних услуга, настала опасност 

по живот и рад грађана или рад правних 

лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно 

прекид вршења делатности и учињену 

штету. 

Члан 23. 

Корисник комуналне услуге у 

обавези је да користи комуналну услугу 

на начин којим се: 

- не ометају други корисници и не 

угрожава животна средине, 

- не угрожавају објекти и опрема, 

који су у функцији обављања одређене 

комуналне делатности. 

Члан 24. 

Вршилац комуналне делатности 

не може ускратити комуналну услугу 

кориснику, осим у случају када 

корисник: 

1) изврши прикључење на 

комуналну мрежу без претходно 

прибављеног одобрења; 

2) користи услугу противно 

прописима; 

3) неосновано омета друге 

кориснике услуга; 

4) не плати комуналну услугу у 

утврђеном року; 

5) ненаменски користи комуналну 

услугу у време снабдевања уз 

ограничење потрошње (редукције) о 

чему је корисник благовремено 

обавештен. 

Кориснику комуналних услуга 

ускратиће се комунална услуга ако не 

плати комуналну услугу у року од 90 

дана од дана доспелости првог 

неплаћеног потраживања. 

Вршилац комуналне делатности 

је дужан да у писаној форми обавести 

корисника комуналне услуге о 

могућности обуставе комуналне услуге 

услед наступања случајева из става 1. 

овог члана и да му остави примерени 

рок за испуњење обавезе. 

Вршилац комуналне делатности 

је дужан да најкасније у року од два 

дана од измирења дуга за извршену 

услугу и плаћене прописане накнаде за 

поновно прикључење настави пружање 

комуналне услуге кориснику. 

Члан 25 

Власник или корисник 

непокретности дужан је да омогући 

вршиоцу комуналне делатности 

интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима уз 

обавезу вршиоца комуналне делатности 

да надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин 

отклони последице извршене 

интервенције. 

Вршилац комуналне делатности 

је дужан да отклони последице 
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извршене интервенције најкасније у 

року од седам дана од дана завршене 

интервенције. 

 

Члан 26. 

Ако вршилац комунале 

делатности обавља још неку делатност 

поред оне која му је поверена, обавезан 

је да у свом рачуноводству одвојено 

исказује све приходе и расходе који су 

везани за обављање поверене 

комуналне делатности. 

Члан 27. 

Кад је то потребно ради 

извршавања послова из надлежности 

вршиоца комуналне делатности, 

наплате накнаде за извршену 

комуналну услугу након истека рока 

утврђеног за плаћање или покретања 

поступка пред надлежним 

прекршајним, судским или управним 

органима због неизвршења законом 

утврђених обавеза од стране корисника 

услуга, на образложени захтев вршиоца 

комуналне делатности, полиција ће 

доставити личне податке за грађане, 

податке за возила и друге податке из 

евиденција које води у складу са 

законом.  

Вршилац комуналне делатности 

дужан је да формира евиденције 

података о личности корисника услуге, 

прибављене на начин из става 1. овог 

члана или на основу писане сагласности 

корисника садржане у појединачном 

уговору, у складу са Законом о заштити 

података о личности. 

Вршилац комуналне делатности 

у обављању послова сарађује са 

полицијом и комуналном инспекцијом, 

у складу са законом, овом Одлуком и 

другим прописима општине. 

Сарадња из става 3. овог члана 

обухвата нарочито: међусобно 

обавештење, размену информација, 

размену података, пружање непосредне 

помоћи и предузимање заједничких 

мера и активности од значаја за 

обављање комуналне делатности. 

Финансирање комуналних 

делатности 

Члан 28 

Средства за обављање и развој 

комуналне делатности обезбеђују се из: 

1) прихода од продаје комуналних 

услуга; 

2) прихода од концесионих накнада 

за обављање комуналне делатности, 

односно накнада коју плаћа приватни 

партнер; 

3) прихода буџета Општине; 

4) наменских средстава других 

нивоа власти; 

5) других извора у складу са 

законом. 

Члан 29. 

О ценама комуналних услуга 

одлучује надзорни одбор јавног 

предузећа, односно надлежан орган 

привредног друштва или другог 

правног субјекта, на основу начела и 

елемената утврђених законом. 

На одлуку о ценама комуналних 

услуга из члана. 2. ове Одлуке, осим 

превоза посмртних остатака умрлог, за 

календарску годину, сагласност даје 

Скупштина општине, односно 

Општинско веће, у складу са одлукама 

Скупштине општине о начину 

обављања комуналних делатности. 

Општина је у обавези да прати 

кретање цена комуналних услуга, а 

нарочито усклађеност цена комуналних 

услуга са принципима утврђеним 

Законом о комуналним делатностима и 

овом одлуком. 

Ако се за различите категорије 

корисника комуналних услуга 

примењују различити методи обрачуна, 

водиће се рачуна да цена буде сразмерна 

са трошковима пружања те услуге. 
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Цене комуналних услуга могу се 

плаћати унапред. 

Члан 30. 

Одлуку о промени цена 

комуналних услуга доноси вршилац 

комуналне  делатности. 

На одлуку о промени цена 

комуналних услуга из члана 2. ове 

Одлуке осим превоза посмртних 

остатака умрлог, сагласност даје 

Скупштина општине, односно 

Општинско веће, у складу са одлукама 

скупштине општине о начину 

обављања комуналних делатности. 

Уз захтев за давање сагласности 

из става 2. овог члана, вршилац 

комуналне делатности доставља 

образложење које нарочито садржи 

разлоге за промену и детаљну 

структуру предложене цене. 

Скупштина општине, односно 

Општинско веће по добијању захтева за 

промену цена комуналних услуга  

објављује захтев  са образложењем на 

огласној табли органа Општине, као и у 

електронском облику путем интернета, 

најмање 15 дана пре доношења одлуке. 

Иницијативу за промену цена 

комуналних услуга, осим вршиоца 

комуналне делатности, може 

покренути и Општинско веће. 

 

 

Члан 31. 

Вршилац комуналне делатности 

је у обавези да на одговарајући начин 

(анкета, упитник и сл.), најмање једном 

годишње обезбеди крајњим 

корисницима могућност изјашњавања о 

квалитету пружања комуналних услуга. 

Уколико су резултати 

изјашњавања корисника комуналних 

услуга такви да већина није задовољна 

пруженом комуналном услугом 

одређеног вршиоца комуналне 

делатности, Општина ће покренути 

поступак преиспитивања рада тог 

вршиоца комуналне делатности и 

наложити му да отклони недостатке 

који су наведени у изјашњавању 

корисника у року који не може бити 

дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне 

делатности не поступи у складу са 

ставом 2. овог члана у погледу 

отклањања недостатака квалитета 

пружене комуналне услуге, Општина 

може раскинути закључен уговор о 

поверавању и поверити обављање 

комуналне делатности другом вршиоцу 

комуналне делатности који испуњава 

законом предвиђене услове. 

Уколико вршилац комуналне 

делатности не закључи појединачне 

уговоре са корисницима комуналних 

услуга, сматра се да је уговорни однос о 

пружању комуналне услуге настао 

започињањем коришћења комуналне 

услуге, односно почетком пружања 

комуналне услуге, када настаје обавеза  

корисника да плаћа накнаду за пружену 

услугу. 

Обавезе корисника комуналне 

услуге, укључујући и плаћање цене 

комуналне услуге, настају започињањем 

коришћења комуналне услуге, односно 

почетком пружања комуналне услуге, и 

када се она користи супротно прописима 

којима се уређује та комунална 

делатност 

Субвенционисање  одређених 

категорија корисника комуналних услуга 

Члан 32. 

Општинско веће може посебном 

одлуком одредити категорије корисника 

комуналних услуга који плаћају 

субвенционирану цену комуналних 

услуга, као и износ субвенције за сваку 

категорију. 

У случају из става 1. овог члана, 

Општина је дужна да достави списак 

тих корисника комуналних услуга 

вршиоцима комуналних делатности, 

као и да надокнади субвеционирани део 
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цене вршиоцима комуналних 

делатности. 

Одлуком о начину обављања 

комуналне делатности, односно 

уговором о поверавању обављања 

комуналне делатности може се 

предвидети субвеционирани износ цене 

за одређене категорије корисника који 

се неће надокнађивати вршиоцу 

комуналне делатности. 

Надзор 

Члан 33 

Инспекцијски надзор над 

спровођењем ове Одлуке и прописа 

донетих на основу закона и ове одлуке 

врши Одељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске 

управе општине Баточина преко 

комуналног инспектора, осим када је 

другим прописима другачије одређено. 

Надзор над радом вршиоца 

комуналних делатности врши Одељење 

за имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције и Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе општине 

Баточина. 

Члан 34 

Комунални инспектор има право 

и дужност да у вршењу инспекцијског 

надзора: 

1. врши увид у опште и 

појединачне акте, евиденције и другу 

документацију вршилаца комуналне 

делатности и других физичких и 

правних лица; 

2. прегледа објекте, постројења и 

уређаје за обављање комуналне 

делатности и пословне просторије ради 

прикупљања неопходних података; 

3. наложи решењем да се 

комунална делатност обавља на начин 

утврђен законом и овом одлуком; 

4. наложи решењем извршавање 

утврђених обавеза и предузимање мера 

за отклањање недостатака у обављању 

комуналне делатности; 

5. прегледа објекте, постројења и 

уређаје који служе коришћењу 

комуналних услуга, укључујући и оне 

које представљају унутрашње 

инсталације и припадају кориснику 

комуналне услуге; 

6. наложи решењем кориснику 

извршење утврђених обавезза, као и 

отклањање недостатака на унутрашњим 

инсталацијама и да приступи тим 

инсталацијама приликом извршења 

решења којим је наложено отклањање 

недостатака или искључење корисника 

са комуналног система; 

7. изриче новчану казну 

прекршајним налогом у складу са 

законом којим се уређују прекршаји; 

8. подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка за прекршаје 

утврђене овом одлуком; 

9. наложи решењем уклањање 

ствари и других предмета са јавних 

површина ако су ту остављени 

противно законским прописима; 

10. наложи решењем 

уклањање возила са јавних површина 

ако су остављена противно законским 

прописима; 

11. наложи решењем 

уклањање монтажних објеката, у складу 

са општинским прописима; 

12. предузима друге мере у 

складу са законом, овом Одлуком и 

другим општинским прописима. 

Члан 35. 

Вршиоци комуналне делатности, 

као и друга правна и физичка лица 

дужни су да инспектору омогуће 

несметано обављање надзора, да му без 

одлагања ставе на увид и располагање 

потребну документацију и друге доказе 
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и изјасне се о чињеницама које су од 

значаја за вршење надзора. 

Члан 36 

Ако комунални инспектор 

приликом вршења надзора утврди да 

пропис није примењен или да је 

неправилно примењен, у року који не 

може бити дужи од 15 дана од дана 

извршеног надзора, донеће решење о 

отклањању утврђених неправилности и 

одредиће рок за њихово отклањање. 

На решење комуналног 

инспектора може се изјавити жалба 

Општинском већу, у року од 15 дана од 

дана достављања решења. 

О жалби Општинско веће 

одлучује у року од 30 дана од дана 

пријема жалбе. 

Жалба не одлаже извршење 

решења комуналног инспектора. 

Решење Општинског већа је 

коначно у управном поступку и против 

њега се може покренути управни спор. 

Члан 37. 

Комунални инспектор у 

обављању послова сарађује са 

општинским органима и инспекцијским 

службама и републичким 

инспекцијским службама, у складу са 

законом и посебним општинским 

прописима. 

Сарадња из става 1. овог члана 

обухвата нарочито: међусобно 

обавештавање, размену информација, 

пружање непосредне помоћи и 

предузимање заједничких мера и 

активности за обављање послова 

комуналне инспекције. 

 

 

 

Члан 38. 

Комунални инспектор је дужан 

да до 31. јануара текуће године поднесе 

начелнику општинске управе Извештај 

о свом раду и појавама у области у којој 

је вршио надзор за претходну годину, 

као и о предузетим мерама и 

резултатима тих мера. 

Казнене одредбе 

Члан  39. 
Новчаном казном од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај правно 

лице, ако као вршилац комуналне 

делатности: 

1. користи комуналну услугу на 

начин супротан члану 23. ове Одлуке, 

2. одбије да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на 

комуналној инфраструктури, у циљу 

редовног прегледа, поправке или 

хаварије, у складу са чланом 25. став 1. 

ове одлуке 

3. као вршилац комуналне 

делатности не обавести кориснике 

комуналне делатности о планираном 

прекиду обављања комуналне 

делатности у складу са чланом 22. став 

1. ове Одлуке или не обавести орган 

општинске управе општине надлежан 

за комуналне послове о непланираном 

прекиду обављања комуналне 

делатности у складу са чланом 23. став 

2. ове долуке, 

4. као вршилац комуналне 

делатности обустави пружање 

комуналне услуге из разлога који нису 

наведени у члану 24. ове Одлуке, 

5. као вршилац комуналне 

делатности не отклони последице 

извршене интервенције на изграђеној 

комуналној инфраструктури у року од 

седам дана од дана завршетка 

интервенције, како је то предвиђено 

чланом 25. став 2. ове Одлуке, 

6. не омогући комуналном 

инспектору несметано обављање 

надзора, односно преглед објеката, 

постројења и уређаја и пословних 

просторија ради прикупљања 

неопходних података у складу са 

чланом 34. став 1. тачка 2) ове Одлуке, 

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се и одговорно лице у 
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правном лицу новчаном казном од 

25.000,00 динара.  

Члан 40. 

Новчаном казном од 50.000 

динара казниће се за прекршај  

предузетник ако: 

1) користи комуналну услугу на 

начин супротан члану 23. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на 

комуналној инфраструктури, у циљу 

редовног прегледа, поправке или 

хаварије, у складу са чланом 25. став 1. 

ове одлуке. 

Члан 41. 

Новчаном казном од 20.000 

динара казниће се за прекршај  физичко 

лице ако: 

1) користи комуналну услугу на 

начин супротан члану 23. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на 

комуналној инфраструктури, у циљу 

редовног прегледа, поправке или 

хаварије, у складу са чланом 25. став 1. 

ове одлуке. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 42. 

Сви појмови употребљени у овој 

одлуци у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на 

која се односе.  

 

Члан 43. 

На питања која нису прописана 

овом одлуком непосредно се примењују 

одредбе Закона о јавним предузећима, 

Закона о комуналним делатностима, 

Закона о јавно приватном партнерству и 

концесијама и посебних прописа којима 

се уређују комуналне делатности. 

Члан 44. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 11/14). 

Члан 45. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“'. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-270/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и 

чл. 64. Закона о становању и одржавању 

зграда ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 104/16), Правилника о 

критеријумима за утврђивање 

минималног износа који одређује 

јединица локалне самоуправе за 

плаћање трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде 

(“Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 101/17), члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон) и члана 36. став 1. 

тачка 37. Статута општине Баточина 

("Сл. гласник општине Баточина“ бр. 

10/08, 5/15 и 33/17), Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 08.03.2018. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању минималне накнаде за 

текуће и инвестиционо одржавање 

зграда и накнаде за рад принудног 

управника у стамбеним и стамбено-
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пословним зградама на територији 

општине Баточина 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се 

минимални износи које су власници 

посебних делова стамбених и стамбено-

пословних зграда дужни издвајати на 

име текућег, као и инвестиционог 

одржавања зграда које се налазе на 

територији општине Баточина, као и 

утврђивање минималне накнаде коју 

плаћају власници посебних делова 

зграда у случају постављања 

професионалног управника од стране 

локалне самоуправе као вид принудне 

мере. 

Под одржавањем зграде, у 

смислу става 1. овог члана, подразумева 

се обавеза власника и корисника 

самосталних делова зграде да одржавају 

своје делове зграда на начин којим се 

обезбеђује функционалност тог дела 

зграде према прописима који ближе 

одређују њихову функционалност и на 

начин којим се елиминише опасност од 

наступања штете или немогућности 

коришћења других делова зграде. 

Под принудном управом, у 

смислу става 1. овог члана, подразумева 

се постављање професионалног 

управника у стамбеним зградама од 

стране локалне самоуправе као вид 

принудне мере у случају да зграда у 

законском року није изабрала своје 

органе управљања, и у случају истека 

или престанка мандата управника, 

уколико у прописаном року не буде 

изабран нови управник. 

 

1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Инвестиционо одржавање у стамбеним 

зградама 

 

 

Члан 2.  

 

Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде 

које се плаћа за стан и пословни 

простор  као посебни део су: 

1) просечна нето зарада у 

јединици локалне самоуправе 

за претходну годину  према 

подацима Републичког завода 

за статистику (Цз); 

2) коефицијент јединице 

локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог 

одржавања зграде, који не може 

бити нижи од 1,3 (Кјлс); 

3) коефицијент старости 

зграде, где је за зграде старости 

до 10 година, Кс=0,4; за зграде 

старости од 10 до 20 година, 

Кс=0,6; за зграде старости од 20 

до 30 година, Кс= 0,8; за зграде 

старости од 30 година и више, 

Кс=1  (Кс); 

4) коефицијент за 

утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог 

одржавања зграде са лифтом и 

без лифта, где је за зграде без 

лифта Кл=1, а за зграде са 

лифтом Кл=1,3  (Кл). 

 

 На основу критеријума из става 

1. овог члана, минимална висина износа 

издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде које се плаћа за стан и 

пословни простор као посебни део, 

утврђује се на следећи начин:  

 

Цз х Кјлс х Кс х Кл 

Цио =    _________________ 

10.000 

 

     где је: 
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 Цио – минимални износ 

месечног издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања по 

квадратном метру стана или пословног 

простора. 

 

 Минимална висина износа 

издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде у смислу ове Одлуке 

представља месечни износ издвајања 

утврђен у апсолутном износу по 

квадратном метру површине посебног, 

односно самосталног дела зграде. 

 

Члан 3. 

 

Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања 

на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде 

које се плаћа за гаражу, гаражни бокс 

и гаражно место као посебни део су: 

 

1) просечна нето зарада у 

јединици локалне самоуправе 

за претходну годину према 

подацима Републичког завода 

за статистику (Цз); 

2) коефицијент јединице локалне 

самоуправе за утврђивање 

минималне висине износа 

издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања 

зграде, који не може бити нижи 

од 1,3 (Кјлс); 

3) коефицијент старости зграде, 

где је за зграде старости до 10 

година, Кс=0,4; за зграде 

старости од 10 до 20 година, 

Кс=0,6; за зграде старости од 

20 до 30 година, Кс= 0,8; за 

зграде старости од 30 година и 

више, Кс=1  (Кс); 

4) коефицијент гараже, гаражног 

бокса и гаражног места, где је 

за гаражу Кг=0,6, а за гаражни 

бокс и гаражно место у 

заједничкој гаражи Кг=0,4  (Кг) 

 

 На основу критеријума из става 

1. овог члана, минимална висина износа 

издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде које се плаћа за гаражу, 

гаражни бокс и гаражно место као 

посебни део, утврђује се на следећи 

начин:  

 

Цз х Кјлс х Кс х Кг 

Цио =    _________________ 

10.000 

 

     где је: 

 Цио – минимални износ 

месечног издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања по 

квадратном метру за гаражу, гаражни 

бокс или гаражног места. 

 

Текуће одржавање у стамбеним 

зградама 

 

Члан 4. 

 

Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања на 

име трошкова текућег одржавања 

заједничких делова зграде које се плаћа 

за стан и пословни простор као посебни 

део су:  

1) просечна нето зарада у 

јединици локалне самоуправе 

за претходну годину  

премаподацима Републичког 

завода за статистику (Цз); 

2) коефицијент јединице локалне 

самоуправе за утврђивање 

минималне висине износа 

издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања 

зграде, који износи 6 (Ккјлс); 

3) коефицијент за утврђивање 

минималне висине износа 

издвајања на име трошкова 

текућег одржавања заједничких 

делова зграде са лифтом и без 

лифта, где је за зграде без 

лифта утврђен коефицијент 
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КЛ= 1, а за зграде са лифтом 

Кл= 1,3.  (Кл) 

 

 На основу критеријума из става 

1. овог члана, минимална висина износа 

издвајања на име трошкова текућег 

одржавања заједничких делова зграде 

које се плаћа за стан и пословни 

простор као посебни део, утврђује се на 

следећи начин:  

 

Цз х Кјлс х  Кл 

Цто =    _________________ 

1000 

 

 где је: 

 Цто -  минимални месечни 

износ трошкова за текуће одржавање за 

стан и пословни простор; 

 Минимална висина износа 

трошкова за текуће одржавање зграде 

представља месечни износ утврђен у 

апсолутном износу за сваки посебан део 

зграде, а трошкови за одржавање 

земљишта укључени су у износ 

трошкова одржавања зграде. 

 

Члан 5. 

 

Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања 

на име трошкова текућег одржавања 

заједничких делова зграде које се 

плаћа за гаражу, гаражни бокс и 

гаражно место као посебни део су: 

 

1) просечна нето зарада у 

јединици локалне самоуправе 

за претходну годину према 

подацима Републичког завода 

за статистику (Цз); 

2) коефицијент јединице локалне 

самоуправе за утврђивање 

минималне висине износа 

издвајања на име трошкова 

текућег одржавања зграде, који 

не може бити нижи од 6 (Кјлс); 

3) коефицијент гараже, гаражног 

бокса и гаражног места, где је 

за гаражу Кг=0,6, а за гаражни 

бокс и гаражно место у 

заједничкој гаражи Кг=0,4  

(Кг). 

 

 На основу критеријума из става 

1. овог члана, минимална висина износа 

издвајања на име трошкова текућег 

одржавања заједничких делова зграде 

које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 

гаражно место, утврђује се на следећи 

начин:  

 

Цз х Кјлс х  Кг 

Цто =    _________________ 

1000 

 

     где је: 

 Цто -  минимални месечни 

износ трошкова за текуће одржавање по 

квадратном метру за гаражу, гаражни 

бокс или гаражног места. 

 

Накнада за рад принудног управника 

 

Члан 6. 

 

Висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно 

постављеног професионалног 

управника представља месечни износ 

утврђен у апсолутном износу за сваки 

посебан део зграде. 

Износ накнаде коју власници 

посебних делова плаћају у случају 

принудно постављеног професионалног 

управника утврђује се применом 

следећих критеријума: 

 

1) просечна нето зарада у јединици 

локалне самоуправе за 

претходну годину, према 

подацима Републичког завода за 

статистику; 

2) укупан број посебних и 

самосталних делова зграде; 

3) намена посебног дела зграде; 

 

 Висина износа накнаде за 

управљање за стан и пословни простор 
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као посебни део зграде, утврђује се на 

следећи начин: 

Цз х Кјлс х Кпд 

Цу = _________________ 

 

1000 

 

где је: 

Цу – износ месечне накнаде за 

управљање зградом за стан и пословни 

простор; 

Цз – просечна нето зарада у 

јединици локалне самоуправе за 

предходну годину, према подацима 

Републичког завода за статистику; 

Кјлс – коефицијенат јединице 

локалне самоуправе који не може бити 

нижи од 8; 

Кпд – коефицијенат посебног 

дела зграде, који зависи од укупног 

броја посебних делова зграде, где је 

Кпд = 0,5 ( за зграде које имају до 8 

посебних делова), Кпд = 0,6 ( за зграде 

од 8 до 30 посебних делова), Кпд = 0,7 ( 

за зграде преко 30 посебних делова). 

 

 

Члан 7. 

 

Висина износа накнаде за 

управљање уа гаражу, гаражни бокс или 

гаражно место као посебни део зграде, 

утврђује се на следећи начин: 

 

Цз х Кјлс х Кг 

Цу = ___________________ 

1000 

 

 где је: 

Цу – износ месечне накнаде за управљање зградом за гаражу, гаражни бокс или гаражно место; 

Цз – просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику; 

Кјлс – коефицијенат јединице 

локалне самоуправе који не може бити 

нижи од 8; 

Кг – коефицијенат гараже, 

гаражног бокса и гаражног места,где је 

за гаражу и гаражни бокс Кг = 0,1, а за 

гаражно место у заједничкој гаражи Кг 

= 0,2. 

 

Члан 8. 

 

 Минимални износи издвајања за 

текуће и инвестиционо одржавање, као 

и минимални износ за принудно 

постављеног управника из ове Одлуке, 

усклађиваће се сваке године у 

зависности од кретања просечне нето 

зараде на годишњем нивоу на 

територији општине Баточина, а према 

објављеним званичним подацима 

Републичког завода за статистику. 

 

1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-271/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
  На основу чл.32. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др.закон), чл. 36. став 1. тачка 4) Статута општине Баточина («Сл. гласник општине 

Баточина»,бр.10/08 и 5/15) и чл. 110. 

став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина («Сл. гласник 

општине Баточина», бр. 7/12 и 16/13), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 8. марта 2018. 

године, доноси  

 

 

П Р О Г Р А М  
ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
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I 

 

 Овим Програмом обухваћени су 

планирани радови на одржавању и 

развоју општинских и некатегорисаних 

путева у 2018.години, као и активности 

које ће се предузимати у изградњи 

нових и модернизацији постојећих 

путева, а у складу са расположивим 

финансијским средствима за ове 

намене, опредељених Одлуком о буџету 

општине Баточина за 2018.годину у 

оквиру програма 07 -  Организација 

саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре. 

 

II 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

 Овом програмском активношћу 

обухваћени су радови на изградњи и 

рехабилитацији путева у ингеренцији 

општине Баточина уградњом хабајућег 

асфалтног слоја, битуменизираног 

носећег слоја или стругане асвалтне 

масе на тврдој подлози, према предмеру 

радова из пројектно-техничке 

документације, за коју Одељење за 

имовинско–правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено–комуналне,  

инспекцијске послове  и инвестиције, 

Одсек за спровођење обједињене 

процедуре, имовинско-правно одељење 

и урбанизам Општинске управе 

општине Баточина издаје одговарајуће 

одобрење, у складу са Законом о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник 

РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014) или Законом о јавним 

путевима ("Сл.гласник РС" бр. 101/05, 

123/07 101/11, 93/12 и 104/13).   

 Набавка и уговарање услуга 

пројектовања, извођење радова и услуга 

стручног надзора над извођењем 

предметних радова спроводи се уз 

поштовање одредби Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

За ове намене се опредељују 

средства у износу од 28.232.250,00 

динара из извора 01 – буџет, 

23.000.000,00 динара из извора 07 - 

трансфери од других нивоа власти и 

1.500.000,00 динара из извора 13- 

нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, а која ће се 

искористити за следеће путне правце: 

 

 

 

 

РБ Путни правац Вредност  

 

1. Реконструкција моста на реци Лепеници у Баточини 18.180.000,00 

2. 
Изградња приступних саобраћајница у индустријској 

зони Брзан 
6.000.000,00 

3. Рехабилитација пута до цркве у Жировници ФА 1.350.000,00 

4. 
Рехабилитација пута према малом гробљу у Брзану - 

Солило ФА 
4.000.000,00 

5. Рехабилитација Карађорђеве улице у Баточини 7.500.000,00 

6. Рехабилитација Колубарске улице у Баточини 2.000.000,00 

7. 
Израда пројектне документације за рехабилитацију 

путева на територији општине 
400.000,00 

8. 
Рехабилитација пута у Бадњевцу - до куће Димитрија 

Живковића 
3.000.000,00 
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9. 
Израда пројектне документације за рехабилитацију 

пута до гробља у Милатовцу 
30.000,00 

10. 
Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Микана Савића 

до Звонка Сретеновића ФА 
1.100.000,00 

11. Рехабилитација пута у Кијеву - сокак ка Дукићима 3.000.000,00 

12. 
Рехабилитација пута до гробља у Горњој мали у 

Баточини ФА 
1.100.000,00 

13. 
Израда пројектно техничке документације за 

реконсктрукцију улице Краља Петра I у Баточини 
250.000,00 

14. 
Израда пројектне документације за рехабилитацију 

пута Бадњевац - Сипић 
500.000,00 

15. Рехабилитација улице Николе Тесле у Баточини 1.000,000,00 

16. Рехабилитација Лепеничке улице у Баточини ФА 1.800.000,00 

17. 
Израда пројектно-техничке документације за 

ревитализацију пољских путева 
22.250,00 

18. Опрема за безбедност саобраћаја, I фаза (камере) 1.500.000,00 

 УКУПНО: 52.732.250,00 

 

 

III 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

 За потребе текућег одржавања 

општинских и некатегорисаних путева, 

општина Баточина ће у буџетској 

2018.години извршити уговарање 

радова на крпљењу ударних рупа, 

радове на ревитализацији 

некатегорисаних путева, набавку 

каменог агрегата одговарајућих 

фракција, ангажовање радних машина, 

бојење и обележавање ознака на 

путевима, постављање саобраћајних 

ознака, зимско одржавање путева и 

улица, крчење шибља и растиња поред 

путева, набавку бетонских цеви, као и 

пратећих услуга стручног надзора над 

извођењем радова, али и других 

послова за којима се укаже потреба у 

току године, а којима се обезбеђује 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре.  

 За ове намене опредељено је 

21.700.000,00 динара из извора 01 – 

буџет и 6.000.000,00 динара из извора 

07 – трансфери од других нивоа власти. 

 

IV 

 

Набавка и уговарање радова и 

услуга стручног надзора над извођењем 

предметних радова спроводи се уз 

поштовање одредби Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закона о 

комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016). 

  За радове на одржавању за које 

се израђује пројектно-техничка 

документација, попут радова на 

ревитализацији некатегорисаних путева 

и радова на обележавању хоризонталне 

и постављању вертикалне 

сигнализације, исти ће се уговарати и 

изводити у свему у складу са техничком 

документацијом. 

  

V 

 

Послови на текућем одржавању 

попут набавке и уградње камена, 

ангажовање машина, крпљење ударних 

рупа, набавка и уградња бетонских 

цеви, обављаће се сукцесивно, по 

потреби по следећој процедури: 

1. Одборник или председник 

месне заједнице подноси 

образложен захтев Одсеку за 

инвестиције и 
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инфраструктуру у оквиру 

Одељења за имовинско–

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено–

комуналне,  инспекцијске 

послове  и инвестиције 

општинске управе.  

2. Након провере оправданости 

захтева (обиласком терена, 

сачињавањем 

фотодокументације, ...) и 

расположивости средстава у 

буџету, овлашћено лице 

одобрава реализацију захтева 

у границама оправданости и 

расположивости. 

3. Председник општине ће 

посебним решењем 

овластити лице које ће бити 

задужено за издавање налога 

за извршење и контролу 

(примопредаја отпремница, 

вођење радних листа, 

комуникација са добављачем 

и надзорним органом и сл.) 

сваког поједничаног посла  

4. Стручни надзор над 

извођењем радова обављаће 

лице – надзорни орган, чије 

ће се услуге уговорити у 

складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

 

VI 

 

Зимско одржавање путева и 

улица обављаће се на основу посебног 

плана зимског одржавања локалних 

путева и улица на територији општине 

Баточина, на који сагласнот даје 

Општинско веће.  

 

VII 

 

Ступањем на снагу овог 

Програма престаје да важи Програм 

одржавања и развоја општинских и 

некатегорисаних путева општине 

Баточина за 2018.годину, бр. 020-

1265/17-01 од 15.12.2017.године 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр.33/17). 

 

VIII 

 

Програм одржавања и развоја 

општинских и некатегорисаних путева 

општине Баточина за 2018.годину ступа 

на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-272/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 

6. и члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 

и 83/2014 - др. закон и 101/2016- др. 

закон), члана 36. став 1. тачка 6. и члана 

81.став 1. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина 

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

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 8. марта 2018. године, 

донела је 

 

   О  Д  Л  У  К  У 

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
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 Овом одлуком уређује се 

надлежност, организација, начин рада и 

друга питања од значаја за рад и 

функционисање Општинске управе 

општине Баточина ( у даљем тексту: 

Општинска управа ).  

 

Члан 2. 

 Општинска управа обавља 

послове из своје надлежности,  у складу 

са Уставом, Законом, Статутом и 

другим актима органа општине. 

 Општинска управа поред послова 

из става 1. овог члана врши и поверене 

послове из права и дужности 

Републике, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 Општинска управа се организује 

као јединствен орган, са седиштем у 

Баточини, у ул. Краља Петра I бр.32.  

 Општинском управом, као 

јединственим органом руководи 

начелник Општинске управе, као 

службеник на положају. 

 

Члан 4. 

             Општинска управа поступа 

према правилима струке, непристрасно 

и политички неутрално и дужна је да 

сваком омогући једнаку правну заштиту 

у остваривању права, обавеза и правних 

интереса. 

             Општинска управа је дужна да 

грађанима омогући брзо и делотворно 

остваривање њихових права и правних 

интереса. 

             Општинска управа дужна је да 

грађанима даје потребне податке и 

обавештења и пружа правну помоћ. 

              Општинска управа дужна је да 

сарађује са грађанима и да поштује 

личност и достојанство грађана. 

  

Члан 5. 

Запослени у Општинској управи 

обавезни су да своје послове обављају 

законито, савесно и ефикасно. 

Запослени у Општинској управи 

у обављању својих послова морају бити 

непристрасни и не могу се руководити 

својим политичким убеђењима и 

политичким ставовима. 

Члан 6. 

Општинска управа има четири 

печата округлог облика са кружно 

исписаним ћириличним текстом на 

српском језику: Република Србија, 

Општина Баточина-Општинска управа, 

Баточина у дну печата  и грб  Републике 

Србије у средини печата, испод кога су 

на сваком печату исписани различити 

римски бројеви и то: I,II,III  и IV. 

 

II ПОСЛОВИ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 7. 

Општинска управа: 

 

1. Припрема нацрте прописа и 

других аката које доноси 

Скупштина општине, 

председник општине и 

Општинско веће, 

2. Извршава Одлуке и друге акте 

Скупштине општине, 

Председника општине и 

Општинског већа, 

3. Решава  у управном поступку  у 

првом степену о правима и 

дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација, 

из изворног делокруга општине, 

4. Обавља послове управног 

надзора над извршавањем 

прописа и других општих аката 

Скупштине општине, 

5. Извршава законе и друге 

прописе чије је извршавање 

поверено општини, 

6. Обавља стручне и друге послове 

које утврди Скупштина 

општине, Председник општине и 

Општинско веће. 

              

Члан 8. 
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            Општинска управа у обављању 

послова управног надзора може: 

1. наложити решењем извршење 

мера и радњи у одређеном року, 

2. изрећи мандатну казну  

3. поднети пријаву надлежном 

органу за учињена кривична дела 

или привредни преступ и 

поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка, 

4. издати привремено наређење или 

забрану, 

5. обавестити други орган ако 

постоје разлози за  предузимање 

мера за које је тај орган 

надлежан, 

6. предлаже и друге мере за које је 

овлашћена законом, прописом 

или општим актом. 

 

Члан 9. 

 У поступку пред Општинском 

управом, у коме се решава о правима, 

обавезама и интересима грађана и 

правних лица, примењују се прописи о 

управном поступку.  

Општинска управа је дужна да 

решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица у 

управном поступку, у роковима 

прописаним Законом и другим 

прописом.  

             

                                   III  

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 10. 

Oсновне организационе јединице 

Општинске управе  су одељења. 

У оквиру Општинске управе 

образују се следећа одељења и то:  

1. Одељење за општу управу, 

људске ресурсе и послове 

органа општине; 

2. Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије; 

3. Одељење за имовинско-

правне послове, 

урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-

комуналне,инспекцијске 

послове и инвестиције. 

      

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

места, у оквиру одељења, могу се 

образовати уже унутрашње 

организационе јединице (одсеци, групе 

и друге орг. јединице).  

Кабинет председника општине 

се образује као посебна организациона 

јединица. 

У оквиру Општинске управе  ван 

састава организационих јединица 

образује се самостално извршилачко 

радно место: 

- службеник за интерну ревизију. 

У оквиру Општинске управе ван 

састава организационих јединица може 

се образовати  и самостално 

извршилачко радно место: 

 - службеник за буџетску 

инспекцију. 

 

Члан 11. 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ, ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И 

ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, 

обавља послове пријемне 

службе/писарнице, послове управљања 

људским ресурсима, управне и стручне 

послове у непосредном спровођењу 

закона и других прописа чије је 

непосредно спровођење поверено 

општини у области држављанства, 

вођења матичних књига, рођених, 

венчаних и умрлих, вођење матичних 

књига и евиденција о држављанству, 

канцеларијско и архивско пословање, 

овера потписа, рукописа и преписа, 

умножавање материјала и други 

административно-технички послови, 

вођења бирачких спискова, издавање 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

79 

 

уверења о чињеницама о којима 

Општинска управа и други органи не 

воде службену евиденицју, 

административно-техничке послове за 

потребе месних заједница, 

информатичке послове и послове 

одржавања рачунарске опреме, 

канцеларијског инвентара и одржавања 

електронских база и мрежа, послове 

евиденције присутности запослених, 

послове из области образовања, послове 

протокола, израду нацрта општих аката 

из области радних односа и израду 

појединачних аката о правима, 

обавезама и одговорностима 

запослених из области радних односа, 

текуће и инвестиционо одржавање и 

обезбеђивање зграде, послове 

одржавање хигијене у просторијама у 

којима је смештена Општинска управа 

и органи општине Баточина,одржавање 

возног парка ,стручне и 

административно-техничке послове за 

потребе Скупштине општине, 

Председника општине и Општинског 

већа, обраду материјала са седница, 

вођење записника о одржаним 

седницама и друге послове из ове 

области, пружа стручну и 

административно техничку помоћ 

одборницима и одборничким групама у 

Скупштини општине, као и друге 

стручне послове у складу са законом и 

све друге послове у складу са важећим 

прописима. 

  

Члан 12. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВОРНЕ 

ПРИХОДЕ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ 

СЛУЖБЕ И ФИНАНСИЈЕ,  врши 

послове везане за утврђивање, наплату 

и контролу локалних изворних прихода 

и других облика јавних прихода у 

складу са Законом и општинским 

одлукама, старање  о правима и 

обавезама пореских обвезника, вршење 

канцеларијске и теренске контроле 

пореских обавеза ради провере и 

утврђивања законитости и правилности 

испуњавања пореских обавеза, вршење 

послова издавања уверења и потврда о 

чињеницама о којима води службену 

евиденцију, примењивање јединственог 

информационог система и вођење 

пореског књиговодства за локалне јавне 

приходе, вршење послова израде 

пореског завршног рачуна, вршење 

послова пријаве потраживања (праћење 

података за правна лица у смислу 

објављивања ликвидације, стечаја и 

вршење пријаве потраживања), вршење 

послова који се односе на бржу и 

ефикаснију наплату локалних јавних 

прихода кроз редовне и друге видове 

наплате потраживања од пореских 

обвезника, вођење првостепеног 

управног поступка против управних 

аката донетих у пореском поступку, 

вршење послова припреме и израде 

нацрта Одлуке о буџету, припремање и 

израда месечних, тромесечних планова 

и квота директних корисника буџетских 

средстава и у њиховој надлежности 

индиректних и осталих корисника 

буџетских средстава за извршење 

буџета, вршење послова разматрања и 

анализирања захтева за финансирање 

директних, индиректних и осталих 

корисника буџетских средстава и 

предлаже висину средстава за исте, 

вршење послова праћења прихода и 

примања и предлагање мера за њихово 

остварење, вршење послова праћења 

наменског трошења расхода и издатака 

у складу са Одлуком о буџету, вршење 

послова управљања дугом у складу са 

законом, вршење послова буџетског 

рачуноводства и извештавања за 

кориснике буџетских средстава и 

финансијско рачуноводствених послова 

Месних заједница, вођење главне књиге 

трезора и помоћних књига буџета 

општине, управљање финансијским 

информационим системом, вршење 
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послова расподеле финансијских 

средстава корисницима буџета у складу 

са одобреним апропријацијама, вршење 

послова састављања консолидованих 

финансијских извештаја, вршење 

послова ликвидатуре, благајничког 

пословања, обрачуна плата, вршење 

послова контроле пословних књига, 

извештаја, помоћних евиденција и 

друге документације код корисника 

буџетских средстава, вршење послова 

доношења програма и пројеката из 

области пољопривреде, вршење 

послова израде одлука и уговора и 

спровођење прописа из области 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде , вршење послова за 

потребе привреде и предузетништва, 

вршење послова у поступку јавних 

набавки у складу са законом, вршење 

послова из изворног делокруга општине 

и поверених послова из области дечје 

заштите и борачко инвалидске заштите, 

вршење послова за остваривање права 

избеглица, интерно расељених лица и 

миграната, вршење послова који се 

односе на подстицање младих да се 

организују, удружују и учествују у 

друштвеним токовима, вршења послова 

заштите интереса младих и помоћи у 

остваривању  њихових интереса, 

сарадње са омладинским удружењима, 

подстицање и остваривање сарадње која 

се односи на омладину и улогу младих 

на тероторији општине, вршење 

послова који се односе на сарадњу са 

ресорним министарствима у 

остваривању потреба и права младих и 

спровођење стратегије за младе, 

остваривање сарадње са домаћим и 

страним донаторима на реализацији 

пројеката везаних за младе, 

остваривање сарадње са домаћим и 

страним донаторима на реализацији 

пројекта везаних за Роме, учествује у 

изради и реализацији пројеката из 

области одрживог развоја, обавља 

административно-стручне послове за 

потребе комисија и других тимова у 

реализацији локалног економског 

развоја општине, сарађује на 

реализацији пројеката са владиним и 

невладиним организацијама, прати 

прописе из делокруга рада одељења, 

предлаже начин решавања питања из 

своје надлежности и иницира доношење 

и измене одлука из свог делокруга рада. 

Одељење издаје уверења или 

друге исправе о чињеницама о којима 

води службену евиденцију, обавља и 

друге послове утврђене законом, 

статутом општине и другим прописима 

из делокруга рада одељења. 

 

Члан 13. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ обавља управне, 

стручне и административно-техничке 

послове у области урбанизма, грађења, 

комуналних делатности, инвестиција, 

стамбених послова, имовинско правних, 

инспекцијских и послова заштите 

животне средине. 

Одељење обавља послове који се 

односе на: припрему, доношење, 

евидентирање и чување планских 

докумената, организовање стручне 

контроле и јавни увид планских 

докумената, припремање нацрта одлука 

о изради планских докумената, 

спровођење урбанистичких и 

просторних планова, вођење 

централног регистра планских 

докумената, стања у простору, 

урбанистичко-техничких докумената, 

издавање информације о локацији, 

потврђивање урбанистичких пројеката, 

пројеката парцелације и препарцелације 

и исправке границе парцела, 

административне послове за потребе 

Комисије за планове. 
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Одељење спроводи обједињену 

процедуру за: издавање локацијских 

услова, издавање грађевинске дозволе, 

пријаву радова, издавање употребне 

дозволе, за прибављање услова за 

пројектовање, односно прикључење 

објеката на инфраструктурну мрежу, за 

прибављање исправа и других 

докумената које издају имаоци јавних 

овлашћења, а услов су за изградњу 

објеката, односно за издавање 

локацијских услова, грађевинске 

дозволе и употребне дозволе из њихове 

надлежности, као и обезбеђење услова 

за прикључење на инфраструктурну 

мрежу и за упис права својине на 

изграђеном објекту, издаје решење о 

одобрењу извођења радова, води 

регистар обједињених процедура, врши 

обрачун доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, доноси 

решење о уклањању објеката, односно 

дозволи о уклањању објекта, осим у 

случају извршења инспекцијског 

решења, води регистар издатих 

локацијских дозвола, као и регистар 

инвеститора. 

Одељење спроводи поступак 

озакоњења објеката и доноси решење о 

озакоњењу, у складу са законом, 

доставља правноснажно решење о 

озакоњену надлежним органима и 

организацијама, води службену 

евиденцију о издатим решењима о 

озакоњењу. 

Одељење води поступак за 

регистрацију стамбених заједница, води 

регистар стамбених заједница и 

обезбеђује законито, тачно и ажурно 

вођење истог, пружа стручну помоћ 

органима стамбених заједница, води 

поступак и доноси  решења о исељењу, 

у складу са законом који регулише 

становање и одржавање зграда, врши и 

друге послове у спровођењу закона који 

регулише становање и одржавање 

зграда.  

Одељење обавља послове 

организовања, усмеравања и 

спровођења послова на заштити 

животне средине, праћењу стања из ове 

области и предлагању одговарајућих 

мера у складу са законом, одлучује о 

потреби израде процене утицаја на 

животну средину, одлучује о давању 

сагласности на студију о процени 

утицаја, даје мишљење о потреби 

израде стратешке процене утицаја на 

животну средину, даје сагласност на 

извештај о стратешкој процени, врши 

послове издавања интегрисане дозволе 

и ревизију интегрисане дозволе.  

Одељење врши послове који се 

односе на заштиту, очување и 

евиденцију непокретности у јавној 

својини општине, управљање, 

коришћење и располагање 

непокретностима у јавној својини 

општине и врши друге послове у 

спровођењу закона који регулише јавну 

својину, спроводи поступак 

експропријације, спроводи поступак 

конверзије права коришћења у право 

својине на грађевинском земљишту уз 

накнаду, спроводи поступак 

утврђивања земљишта за редовну 

употребу објекта, откуп станова у јавној 

својини општине, врши израду нацрта 

аката о располагању непокретностима у 

јавној својини општине, послови везани 

за промет земљишта и зграда, право на 

претварање заједничких просторија у 

станове и надзиђивање зграда, 

признавање пречег права градње, 

послови на арондацији земљишта и 

размени земљишта између грађана и 
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општине, води евиденцију и попис 

службених зграда и канцеларија, 

пословних зграда и пословног простора, 

стамбених зграда и станова, гаража и 

гаражних места, инфраструктурних и 

других објеката на којима је општина 

Баточина носилац права јавне својине, 

прибавља документацију подобну за 

упис права јавне својине на 

непокретностима и подношење захтева 

за упис права јавне својине на 

непокретностима у јавне књиге у 

корист општине Баточина. 

Одељење врши припрему одлука 

и програма за постављање мањих 

монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене 

(киосци, летње и зимске баште, тезге и 

други покретни мобилијар), одобрава 

постављање светлећих фирми и 

светлећих реклама, врши одређене 

теренске послове, послове статистике 

грађевинарства, одобрава постављање 

фирми, натписа и сл. 

Одељење врши послове у вези са 

обављањем комуналних делатности и 

њиховим развојем, уређивањем услова 

и начина организовања послова у 

вршењу комуналних делатности, као и 

друга питања везана за обављање 

комуналних делатности у складу са 

законом и одлукама. 

Одељење врши послове у вези 

обављања такси превоза. 

Одељење издаје уверења или 

друге исправе о чињеницама о којима 

води службену евиденцију. 

Одељење обавља стручне и 

административно-техничке послове за 

органе општине за области из 

надлежности Одељења, прати прописе 

из делокруга рада Одељења, предлаже 

начин решавања питања из своје 

надлежности и иницира доношење и 

измене одлука из свог делокруга рада.  

Одељење обавља 

административне и стручне послове 

везане за рад Комисије за повраћај 

земљишта. 

Одељење обавља послове 

инспекцијског надзора у области 

изградње, послове инспекцијског 

надзора у области комуналне 

делатности, послове инспекцијског 

надзора у области заштите животне 

средине, послове инспекцијског надзора 

у области друмског саобраћаја, послове 

инспекцијског надзора у области 

основног и средњег образовања, 

послове инспекцијског надзора над 

применом закона који уређују локални 

превоз, послове туристичког 

инспектора и други инспекцијски 

послови, врши послове противпожарне 

заштите. 

Одељење обавља послове који се 

односе на уређење, развој и обављање 

комуналних делатности, врши надзор 

над обављањем комуналних делатности 

у смислу квалитета и квантитета 

извршених услуга, врши анализу рада и 

сачињава извештаје и информације о 

истом, обавља послове који се односе 

на припрему документације у области 

изградње, реконструкције и одржавања 

објеката од јавног интереса, врши 

послове планирања,послове управљања 

путевима - припреме и надзора над 

радовима који се односе на одржавање 

улица и путева на територији општине 

Баточина којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја и чува и унапређује 

употребна вредност улица и путева, 

врши послове надзора над 

инвестицијама општине, води 

информациону основу у области 

комуналне инфраструктуре врши 

послове у вези реализације програма 

енергетске ефикасности и обновљивих 

извора енергије у складу са законом и 

другим прописима, прати прописе из 

делокруга рада одељења, предлаже 

начин решавања питања из своје 

надлежности и иницира доношење и 
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измене одлука из свог делокруга рада. 

Одељење издаје уверења или друге 

исправе о чињеницама о којима води 

службену евиденцију, обавља и друге 

послове утврђене законом, Статутом 

општине и другим прописима из 

делокруга рада одељења. 

Обавља и друге послове 

утврђене законом, Статутом општине и 

другим прописима из делокруга рада 

Одељења. 

 

Члан 14. 

Кабинет председника општине 

се образује да би вршио саветодавне и 

протоколарне послове, послове за 

односе са јавношћу и административно-

техичке послове који су значајни за рад 

председника, а по потреби и опште 

правне и друге послове (финансијске, 

рачуноводствене, информатичке и сл).  

Послове за потребе председника 

обавља и општинска управа преко 

надлежних организационих јединица.  

У кабинету председника 

општине, председник општине 

поставља помоћнике председника у 

складу са Законом, Статутом општине, 

одредбама ове Одлуке и актом о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Општинској управи.  

Помоћници председника 

покрећу иницијативе, предлажу 

пројекте и сачињавају мишљења у вези 

са питањима која су од значаја за развој 

у областима за које су постављени.  Председник може поставити највише 3 помоћника председника Општине.  

Решењем о постављењу 

председник општине уређује област за 

коју поставља помоћника. 

Радом кабинета председника 

општине руководи шеф кабинета, који 

за свој рад одговара председнику 

општине. 

                 

 

 

 

IV РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ 

УПРАВОМ 

 

Члан 15. 

Општинском управом руководи 

начелник Општинске управе, као 

службеник на положају. 

Начелник Општинске управе 

може имати заменика који га замењује у 

случају његове одсутности или 

спречености да обавља своју дужност. 

За начелника и заменика 

начелника Општинске управе може 

бити постављено лице које има завршен 

правни факултет, положен испит за рад 

у органима државне управе и најмање 

пет година радног искуства у струци. 

  

Члан 16. 

Начелника и заменика начелника 

Општинске управе поставља 

Општинско веће, на основу јавног 

огласа, на период од  пет година. 

Уколико није постављен 

начелник општинске управе, као ни 

његов заменик, као и када начелник 

управе није у могућности да обавља 

дужност дуже од 30 дана, Општинско 

веће може поставити вршиоца 

дужности који испуњава утврђене 

услове за радно место службеника на 

положају, који ће обављати послове 

начелника управе најдуже три месеца, 

без спровођења јавног конкурса.  

Статус вршиоца дужности може 

се продужити најдуже још три месеца 

на начин и под условима прописаним 

законом. 

 

Члан 17. 

Начелник Општинске управе за 

свој рад и рад управе одговара 

Скупштини општине и Општинском 

већу, у складу са Статутом општине и 

актом о организацији Општинске 

управе. 

 

Члан 18. 
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            Начелник Општинске управе:  

- организује, координира и 

усмерава рад Општинске 

управе,  

- доноси предлог Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места 

у Општинској управи у складу 

са законом, 

- даје мишљења органима 

општине, одборима и 

комисијама Скупштине о 

нацртима прописа, као и друга 

правна мишљења, 

- доноси решења о 

распоређивању службеника, 

закључује уговоре о раду са 

намештеницим и друга акта о 

правима и обавезама из 

радноправних односа у 

Општинској управи  

- одлучује о дисциплинској и 

материјалној одговорности 

запослених у Општинској 

управи, 

- решава сукоб надлежности 

између организационих 

јединица Општинске управе, 

- врши и друге послове који су 

јој у складу са законом, 

Статутом и другим актима 

стављени у надлежност.  

-  

Члан 19. 

Начелник Општинске управе 

доноси правилнике, упутства, наредбе, 

решења и закључке.  

Правилником се разрађују 

поједине одредбе закона и других 

прописа. 

Упутством се прописује начин 

рада и вршење појединих послова 

Општинске управе. 

Наредбом се ради извршавања 

појединих одредаба, закона и других 

прописа наређује или забрањује 

поступање у одређеној ситуацији која 

има општи значај. 

Решењем се одлучује о 

појединим управним и другим 

појединачним питањима у складу са 

законом и другим прописима. 

Закључком се у складу са 

прописима уређују правила о начину 

рада и поступању Општинске управе. 

 

Члан 20. 

Одељењем руководи начелник 

одељења. 

Начелника одељења распоређује 

начелник Општинске управе. 

Начелник одељења за свој рад 

одговара начелнику Општинске управе. 

Начелника одељења у случају 

његове одсутности или спречености, 

замењује запослени по овлашћењу 

начелника Општинске управе. 

 

Члан 21. 

Ради праћења рада основних 

организационих јединица и 

остваривања координације у њиховом 

раду, начелник Општинске управе 

сазива колегијум у чијем раду учествују 

руководиоци основних организационих 

јединица.           

 

Члан 22. 

Потписивање аката из 

надлежности основних организационих 

јединица врши руководилац те 

организационе јединице. 

 

Члан 23. 

О захтеву за изузеће запосленог 

у Општинској управи одлучује 

начелник Општинске управе. 

О захтеву о изузећу начелника  

Општинске управе одлучује Општинско 

веће. 

 

                                                       

 

V РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

85 

 

Члан 24. 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

места Општинске управе утврђује се 

опис послова, број извршилаца, услови 

за обављање појединих послова и друга 

питања од значаја за унутрашњу 

организацију Општинске управе. 

Правилник из става 1.овог члана 

усваја Општинско веће на предлог 

начелника Општинске управе. 

 

                                                                

Члан 25. 

Послове Општинске управе који 

се односе на остваривање права и 

обавеза грађана и правних лица могу 

обављати лица која имају прописану 

школску спрему, положен испит за рад 

у органима државне управе и 

одговарајуће радно искуство, у складу 

са законом и другим прописом.  

 

Члан 26. 

У погледу права, обавеза и 

одговорности запослених и 

постављених лица у Општинској 

управи примењују се одредбе Закона о 

запосленима у аутономним 

покрајинима и јединицама локалне 

самоуправе и других прописа којима се 

регулише ова материја.  

           Звања и занимања запослених и 

услови за њихово стицање,  као и начин 

за утврђивање плата, утврђују се у 

складу са важећим прописима. 

 

 

Члан 27. 

О правима, обавезама и 

одговорностима запослених у 

Општинској управи одлучује  начелник 

Општинске управе, односно лице које 

га у случају спречености или 

одсутности замењује.  

 

Члан 28. 

Распоред радног времена 

утврђује начелник Општинске управе. 

 

 

VI  МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Члан 29. 

Однос Општинске управе према 

органима општине заснива се на 

правима и дужностима, утврђеним 

Законом и Статутом општине. 

Општинска управа је обавезна да 

органе општине обавештава о вршењу 

послова из свог делокруга, даје 

обавештења, објашњења и податке из 

свог делокруга који су неопходни за рад 

органа општине. 

 

Члан 30. 

Председник општине у циљу 

законитог и ефикасног функционисања 

Општинске управе усмерава и усклађује 

рад Општинске управе. 

Председник општине ради 

спровођења Одлуке и других аката 

Скупштине може Општинској управи 

издавати упутства и смернице за 

спровођење истих. 

 

Члан 31. 

Општинско веће врши надзор 

над радом Општинске управе, 

поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са 

законом, Статутом и другим општим 

актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине. 

 

Члан 32. 

Организационе јединице у 

Општинској управи дужне су да 

међусобно сарађују како то захтева 

природа послова и да размењују 

потребне податке и обавештења 

неопходна за рад. 
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Члан 33. 

Општинска управа дужна је да 

сарађује са државним органима, 

предузећима, установама и другим 

органима и организацијама у оквиру 

свог делокруга.  

                                    

 

                                                          VII 

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

 

Члан 34. 

По жалби против првостепеног 

решења Општинске управе, када 

решава о повереним пословима 

државне управе, решава ресорно 

министарство  Републике Србије, ако 

законом није дугачије одређено. 

По жалби против првостепеног 

решења Општинске управе у пословима 

локалне самоуправе решава Општинско 

веће, ако законом или одлуком 

Скупштине општине није другачије 

одређено. 

VIII  ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 35. 

Рад Општинске управе је јаван. 

 

Члан 36. 

Општи акти које доноси 

Општинска управа објављују се на 

огласној табли, службеном гласнику 

општине Баточина или на званичној 

интернет презентацији општине 

Баточина. 

Члан 37. 

Јавност рада Општинска управа 

обезбеђује давањем информација 

средствима јавног информисања и 

издавањем службених публикација. 

Општинска управа ће ускратити 

давање информација ако њена 

садржина представља државну, војну, 

службену или пословну тајну. 

О давању, односно 

ускраћивању давања информација о 

раду Општинске управе одлучује 

начелник Општинске управе.             

 

IX ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 38.      

Средства за рад општинске 

управе обезбеђују се у буџету општине. 

Општинска управа остарује 

приходе у складу са законом, и они су 

приход буџета општине Баточина. 

Распоред средстава за 

финансирање Општинске управе врши 

се Одлуком о буџету општине Баточина 

и финансијским планом Општинске 

управе општине Баточина. 

 

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

Начелник Општинске управе у 

року од 45 дана од дана ступања на 

снагу  Одлуке  о организацији 

Општинске управе, доставиће 

Општинском већу предлог Правилника 

о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Општинској управи, на усвајање.                                 

Члан 40. 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о организацији 

Општинске управе општине Баточина  

("Сл.гласник општине Баточина" бр. 

8/17). 

 

 

Члан 41. 

Ова  Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласник општине 

Баточина“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
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Број: 020-273/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11, 88/2013 и 

105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016 

и 113/2017), члана 3. став 1. тачка 1. 

Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 

48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 19. 

Одлуке о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини (''Службени 

гласник општине Баточина, бр. 6/14),  

члана 36. став 1. тачка 20. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина", бр. 10/08, 5/15) 

Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана  08.03.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о прибављања непокретности 

непосредном погодбом у јавну 

својину општине Баточина 

 

      Члан 1. 

 ПРИБAВЉАЈУ СЕ 

непокретности у јавну својину општине 

Баточина, непосредном погодбом, и то: 

- катастарска парцела бр.92, у 

површини од 0.32,96 хектара, 

- катастарска парцела бр.93, у 

површини од 0.32,16  хектара, 

- катастарска парцела бр.94, у 

површини од 0.15,63 хектара, 

- катастарска парцела бр.98, у 

површини од 0.18,23 хектара, 

 све уписане у Лист 

непокретности бр. 2456 К.О. Брзан као 

власништво Драгана Николићa из 

Краљева;  

 

            - ½ идеалног дела катастарске 

парцеле бр.97/2, површине 0.17,86 

хектара, односно 0.08,93 хектара, 

уписане у Лист непокретности 1001 КО 

Брзан, у сувласништву од по ½ 

идеалног удела општине Баточина и 

Драгана Николића из Краљева.  

Члан 2. 

 

 Укупна површина  

непокретности из члана 1. ове Одлуке је 

1.07,91 хектара, односно 107,91 ари. 

  Наведене непокретности 

прибављају се у јавну својину општине 

Баточина по цени од 150,00 евра по 

ару, односно укупно 16.186,50 евра, у 

динарској противвредности обрачунатој 

по средњем курсу НБС на дан 

закључења уговора. 

 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Председник 

општине Баточина, Здравко 

Младеновић, да са власником 

непокретности из чл.1. ове Одлуке 

закључи уговор о прибављању 

непокретности непосредном погодбом.

  

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику“ општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-274/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 69. став 1. тачка 

1. Закона о јавним предузећима 

(''Службени  гласник РС'', број 15/2016), 

члана 31. став 1. тачка 1. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16, 22/16, 18/17 и 

33/17), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС". број 129/07, 83/2014- 

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

36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина'' бр.  10/08, 5/15 о 33/17) 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

о давању сагласности на Одлуку о 

другој измени Статута Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина 

 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку о 

другој измени Статута Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, коју је 

донео Надзорни одбор Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 19.01.2018. 

године, заведену под бројем 63-6/01-

2018. 

                                                    

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-275/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 

                                                                               

Бранислав Павловић 

 

 На основу члана З2.став 1. тачка 

8. Закона о локалној самоуправи (",Сл. 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон 

и 101/2016-др-закон), члана 36. став 1. 

тачка 8. Статута општине Баточина 

("Сл. гласник општине Баточина'' бр.  

10/08, 5/15 и 33/17), члана 12. Закона о 

јавним службама (,,Сл. гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 

– испр.др.закона, 83/2005 – 

испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), 

члана 489. став 1. тачка 1. Закона о 

привредним друштвима (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. 

закон и 5/2015), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03. 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

о спровођењу статусне промене – 

издвајање уз оснивање  

 

Члан 1. 

Спроводи се подела Установе за 

културу и туризам општине Баточина – 

Културно-туристички центар ,,Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, кроз статусну 

промену издвајање уз оснивање тако 

што се из Установе за културу и 

туризам општине Баточина – Културно-

туристички центар ,,Доситеј 

Обрадовић“ Баточина (друштво 

преносилац), издваја и оснива нова 

установа ради обезбеђивања 

остваривања права утврђених законом и 

остваривања другог законом утврђеног 

интереса у области туризма (друштво 

стицалац). 

 

Члан 2. 

Друштво преносилац ће 

спровести статусну промену из члана 1, 

ове одлуке тако што ће на друштво 

стицаоца пренети део своје имовине, 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0011cc/1133.htm?docid=4388&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK42_91
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0011cc/1133.htm?docid=4388&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK71_94
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обавеза и запослених на основу плана 

поделе који управни одбор друштва 

преносиоца буде усвојио у складу са 

законом, а по претходно прибављеној 

сагласности оснивача. 

 

Члан 3. 

Друштво преносилац по 

спроведеној статусној промени из члана 

1, ове одлуке наставља да постоји. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се управни одбор 

друштва преносиоца да у складу са 

одредбама Закона о привредним 

друштвима (,,Сл. гласник РС“, бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 

5/2015) и Уредбе о упису у судски 

регистар (,,Сл. лист СРЈ“, бр.  1/97, 5/97, 

13/2002 и ,,Сл. гласник РС“ број 

55/2004 – др.закон)) приступи 

извршењу ове одлуке, те да у том циљу 

предузме све потребне радње и донесе 

одговарајуће одлуке потребне за 

спровођење поступка из члана 1, ове 

Одлуке. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

Одлуку доставити: Установи за 

културу и туризам општине Баточина – 

Културно-туристички центар ,,Доситеј 

Обрадовић“ Баточина и надлежним 

службама. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-276/18-01 од 08.03.2018. 

године                                                                                      

                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 2. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник 

Републике Србије“, број 55/14), члана 

20. тачка 27. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 

129/2007,83/2014 – др. закон и 

101/2016- др.закон) и члана 23. тачка 

27. и члана 112а. Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр.10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђују се 

уређење, организација и друга питања 

од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва општине Баточина 

(у даљем тексту: Општинско 

правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 

 Општинско правобранилаштво је 

посебан орган општине који обавља 

послове правне заштите имовинских 

права и интереса општине Баточина. 

 Седиште Општинског 

правобранилаштва је у Баточини. 

 

Члан 3. 

 

 Општинско правобранилаштво 

има печат округлог облика пречника 45 

мм, који садржи грб Републике Србије у 

средини, око којег је исписан текст: 

„Република Србија – Општина 

Баточина – Општинско 

правобранилаштво“, на српском језику 

ћириличим писмом.  

 Општинско правобранилаштво 

има штамбиљ правоугаоног облика који 

садржи текст: „Република Србија, 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0002cc/206.htm?docid=123&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK1_97
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0002cc/206.htm?docid=123&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK5_97
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0002cc/206.htm?docid=123&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK13_02
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Општинско правобранилаштво, Број 

________, Датум __________, 

__________  (Баточина). 

 

II. ДЕЛОКРУГ 

 

Члан 4. 

  

У обављању послова правне 

заштите имовинских права и интереса 

општине, Општинско 

правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, 

управним и другим надлежним 

органима заступа као законски 

заступник општину, њене органе и 

друга правна лица чије се финансирање 

обезбеђује из буџета, ради заштите 

имовинских права и интереса општине; 

2) прати и проучава правна 

питања од значаја за рад органа и 

правних лица која заступа, посебно у 

погледу заштите њихових имовинских 

права и интереса, као и питања у вези са 

применом закона и подзаконских аката 

која су, или могу бити, од значаја за 

предузимање било које правне радње 

органа и правног лица које заступа, 

посебно за спречавање штетних 

имовинскоправних и друштвено 

негативних последица по правна лица 

која заступа; 

3) даје правна мишљења 

приликом закључивања уговора које 

закључују правна лица које заступа, 

посебно уговора из области 

имовинскоправних односа и 

привредноправних уговора, у року који 

не може бити дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим 

органима општине које заступа; 

5) предузима заступање под 

истим условима као и адвокат када је 

прописано да је у одређеном поступку 

или за предузимање одређене радње у 

поступку обавезно заступање странке 

од стране адвоката. 

 

Члан 5. 

 

 Општинско правобранилаштво 

ће пре покретања поступка пред судом, 

органом управе или другим надлежним 

органом, односно у поступку одговора 

на тужбу, предлог или други акт којим 

је покренут поступак против заступаног 

субјекта, размотрити могућност 

споразумног решавања спорног односа, 

на своју иницијативу или на 

иницијативу супротне стране. 

 Општинско правобранилаштво је 

дужно да прибави сагласност 

Општинског већа пре закључења 

споразума о решавању спорног односа. 

 

Члан 6. 

 

 Када у истом поступку учествују 

као странке са супротстављеним 

интересима органи општине и друга 

правна лица која се финансирају из 

буџета општине, Општинско 

правобранилаштво ће заступати 

општину и њене органе. 

Када у истом поступку учествују 

као странке са супротстављеним 

интересима правна лица која се 

финансирају из буџета општине, 

Општинско правобранилаштво ће 

заступати странку која је иницирала 

покретање поступка. 

 

Члан 7. 

 

 Органи општине и друга правна 

лица које заступа Општинско 

правобранилаштво дужни су да 

Општинском правобранилаштву 

благовремено достављају обавештења о 

правним стварима у којима је оно 

овлашћено да предузима правне радње 

и правна средства, као и да му на његов 

захтев достављају списе, обавештења и 

податке потребне за предузимање 

радњи за које је оно надлежно. 

 Ако услед непоштовања обавезе 

из става 1. овог члана наступи штета за 

општину и друго правно лице које 

заступа, Општинско правобранилаштво 

ће о томе обавестити Општинско веће, а 
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од одговорног лица у том органу или 

правном лицу захтеваће накнаду 

причињене штете. 

 

Члан 8. 

 

 На питања у вези са радом 

Општинског правобранилаштва која 

нису уређена овом одлуком сходно се 

примењују одредбе Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник 

Републике Србије“, број 55/14) које се 

односе на Државно правобранилаштво. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 

Члан 9. 

. 

Функцију Општинског 

правобранилаштва обавља Општински 

правобранилац, у складу са Уставом 

Републике Србије, законом, овом 

одлуком и другим општим правним 

актима. 

Општински правобранилац може 

имати заменика правобраниоца, који се 

поставља на исти начин и по условима 

који су предвиђени за Општинског 

правобраниоца. 

 

 

Члан 10. 

 

 Општинског правобраниоца 

поставља Скупштина општине на 

предлог Општинског већа, на период од 

пет година. Исто лице може бити 

поново постављено на исти период. 

 Предлог кандидата из става 1. 

овог члана подноси се Скупштини 

општине у писаном облику.  

 Предлог из става 1. садржи: име 

и презиме кандидата, личну и радну 

биографију, сагласност кандидата у 

писаном облику и доказе о 

испуњености услова. 

 За општинског правобраниоца 

може бити постављен држављанин 

Републике Србије који испуњава опште 

услове за рад у државним органима, 

који је завршио правни факултет, 

положио правосудни испит, достојан је 

правобранилачке функције и има 

најмање три године радног искуства у 

правној струци после положеног 

правосудног испита. 

 

Члан 11. 

 

 Општински правобранилац 

одговара  Скупштини општине и 

Општинском већу за свој рад и рад 

Општинског правобранилаштва. 

 

 

Члан 12. 

 

Општинском правобраниоцу  

функција престаје пре истека времена 

на које је постављен подношењем 

оставке, испуњеношћу услова за 

пензију и разрешењем. 

Оставка из става 1. овог члана 

подноси се Скупштини општине у 

писаном облику и не мора бити 

образложена. 

О поднетој оставци не отвара се 

расправа, нити се одлучује, већ се 

престанак функције Општинског 

правобраниоца по овом основу само 

констатује. 

Предлог за разрешење 

Општинског правобраниоца и заменика 

Општинског правобраниоца  може 

поднети Општинско веће или 1/3 

одборника Скупштине општине. 

Предлог из става 4. овог члана 

подноси се Скупштини општине у 

писаном облику са образложењем 

разлога за разрешење. 

 

Члан 13.  

 

Општински правобранилац 

најкасније  до 31. марта текуће године 

подноси Општинском већу извештај о 

раду Општинског правобранилаштва за 

претходну годину. 

Општински правобранилац 

доставља извештаје о поступању у 
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појединим предметима Општинском 

већу, као и субјектима које заступа, на 

њихов захтев. 

Ако оцени на основу извештаја 

или на предлог субјекта из става 1. овог 

члана да постоје недостаци у раду 

општинског правобраниоца, 

Општинско веће може наложити мере 

за отклањање недостатака и одредити 

рок за поступање по мерама, као и 

поднети предлог за покретање 

дисциплинског и другог поступка. 

 

Члан 14. 

 

 Општински правобранилац ће 

својим актима одредити начин вођења 

евиденција, руковање предметима, 

поступање са архвским материјалом и 

друга питања од значаја за рад 

Општинског правобранилаштва. 

 

    

Члан 15. 

 

Административне, 

рачуноводствене, информатичке и 

друге пратеће послове од значаја за рад  

Општинског правобранилашта 

обављају одговарајући општински 

органи управе и службе. 

 

IV. РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 16. 

 

Општински правобранилац  

остварује права из радног односа у 

складу са oдредбама Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе који 

се односе на функционере. 

 

 

V. СРЕДСТВА 

 

Члан 17. 

 

 Средства за рад Општинског 

правобранилаштва обезбеђују се у 

буџету општине. 

Приходи које Општинско 

правобранилаштво оствари у пословима 

заступања представљају приход буџета 

општине. 

 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 

Општинско веће ће доставити 

Скупштини општине предлог из члана 

10. ове Одлуке у року од 90 дана од 

дана ступања ове одлуке на снагу. 

 

Члан 19. 

 

 Даном ступања на снагу ове 

одлуке престаје да важи Одлука о 

Заједничком правобранилаштву 

општине Баточина, Лапово и Рача („Сл. 

гласник општине Баточина“ бр. 14/14). 

 

 Члан 20. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА 

БАТОЧИНА 

Број: 020-277/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу чланoва 14. став 3., и 

51. Закона о јавној својини (,,Сл. 

гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016 

и 113/2017)у складу са одредбама 

чланова Одлуке о  прибављању и 

располагању стварима у јавној својини 
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општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 6/14), члана 36. 

ст. 1. тачка 6. и 27. Статута општине 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“, 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 08.03.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење путничког 

возила Дому здравља Баточина 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком даје се на 

коришћење Дому здравља Баточина, 

ПИБ 101219440 MB: 17210408, 

путничко возило марке "Ford" модел 

"Tourneo 2 td" рег. ознака "KG014-US", 

са бројем шасије: 

WF0PXXBDFP4S12505, број мотора 

АBFA4S12505, које је у својини 

Општинске управе општине Баточина.   

Садашња вредност возила  из 

става 1. износи 34.988,91 динара. 

 

Члан. 2 

 

Наведено возило из члана 1. ове 

Одлуке даје се на коришћење Дому 

здравља Баточина на временски период 

од 5 година, без накнаде. 

     

                                                                   

Члан 3. 

 

О давању на коришћење 

путничког возила из члana 1. ове одлуке 

Председник општине ће закључити 

уговор са Домом здравља Баточина, 

којим ће се ближе прецизирати услови 

коришћења предметног возила као и све 

обавезе корисника које произилазе из 

коришћења истог.  

По закључивању уговора 

извршиће се записнички примопредаја 

возила ближе описаног у члану1. ове 

Одлуке. 

За спровођење ове одлуке 

задужено је Одељење за општу управу, 

људске ресурсе и послове органа 

општине Баточина. 

     

  

Члан 4. 

 

Дом здравља Баточина као 

носилац права коришћења има право да 

возило држи и да га користи искључиво 

у складу његовом природом и наменом 

и у обавези је да исто одржава, обнавља 

и унапређује у свему сагласно важећим 

законским прописима за ову врсту 

покретних ствари и другим важећим 

актима општине Баточина. 

 Дом здравља Баточина, као 

носилац права коришћења нема право 

располагања, отуђења, стављања 

заложног права или ког другог стварног 

права на предметном возилу. 

Путничко возило из члana 1. ове 

Одлуке не може се уписати на име 

корисника права код надлежног органа 

унутрашњих послова 

 

Члан 5. 

 

Стпањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о давању на коришћење 

путничког возила марке "FORD" модел 

"TOURNEO 2.0 TD" Спортском савезу 

општине Баточина (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 13/17). 

 

Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

94 

 

Број: 020-278/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 19. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16, 22/16, 18/17 и 

33/17), чланова 4, 5, 10. и 76. Закона о 

jавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 

бр. 15/2016), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима (,,Сл. гласник 

РС“, бр. 88/11 и 104/2016), у складу са 

чланом  146. Закона о привредним 

друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 

5/2015) и члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“', бр. 10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општина 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ 

КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

''ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА'' 

БАТОЧИНА 

     

   

Члан 1. 

 Укупан  регистрован основни 

новчани капитал  Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" Баточина је  

2.055.000,00 динара. 

Овом  одлуком Скупштина 

општине Баточина повећава  основни 

новчани капитал  Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" Баточина у  

износу од 7.020.000,00 динара.  

Члан 2. 

 Укупна вредност  основног 

новчаног  капитала Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" Баточина након 

повећања је 9.075.000,00 динара.   

Члан 3. 

 Одлука о повећању основног 

новчаног капитала Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" Баточина, 

регистроваће се у складу са законом о 

регистрацији, у року од шест месеци од 

дана доношења. 

Члан 4. 

 Основни новчани капитал Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" 

Баточина сматра се повећаним даном 

регистрације повећања основног 

новчаног капитала. 

Члан 5.. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-279/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                

                                                                                    

                                                                                                  

Бранислав Павловић 

 

 

 На основу члана 9. став 4. 

Закона о финансијској подршци 

породици са децом (''Службени гласник 

РС'', број 10/02, 115/05 и 107/09), члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014- др.закон и 

101/2016-др.закон), члана 23. став 1. 

тачка 17. и члана 36. став 1. тачка 6. 
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Статута општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина'', број 10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

остваривању права на родитељски 

додатак незапосленим породиљама 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о остваривању права 

на родитељски додатак незапосленим 

породиљама (,,Службени гласник 

општине Баточина“, број 6/11 и 8/12) у 

члану 4. став 1. мења се и гласи  

,,Право из члана 1. ове одлуке се 

може признати за прво, друго,  треће и 

четврторођено дете.“ 

 

Члан 2. 

 

После члана 3. додаје се нов 

члан 3а који гласи  

,,3а 

Податке из члана 3. ове Одлуке о 

којима се води службена евиденција 

када је то неопходно за одлучивање, 

осим када странка изричито изјави да ће 

податке прибавити сама, прибавићe 

орган надлежан за решавање по 

захтеву.“  

Члан 3. 

 

У осталом делу Одлука о 

остваривању права на родитељски 

додатак незапосленим породиљама 

остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', с тим да ће одредабе члана 

3а ове одлуке почети да се примењују 

пошто Општинској управи општине 

Баточина буде омогућен приступ 

подацима у складу са Уредбом о 

прибављању и уступању података о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-280/18-01 од  08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                    

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 14. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-

одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон 

и 9/2016 – одлука УС), члана 32. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – 

др.закон и 101/2016) и члана 36. 

Статута општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, бр.10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је: 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Извештаја о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.07.2017. -31.12.2017. године 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 01.07.2017. 

– 31.12.2017. године, поднет од стране 

Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина. 

 

II Извештај о о стању безбедности 

саобраћаја на подручју општине 
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Баточина за период 01.07.2017. – 

31.12.2017. године је саставни део овог 

закључка. 

 

III Закључак објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

закључка садржан је у члану 32. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 – 

др.закон и 101/2016), члану 36. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15 и 

33/17), којима су прописане 

надлежности скупштине општине и 

члану 14. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. гласник 

РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015 – 

др. закон и 9/2016 – одлука УС), којим 

је утврђено да надлежни извршни орган 

јединице локалне самоуправе, 

општинско веће, подноси скупштини 

извештај о стању безбедности 

саобраћаја на том подручју најмање 

двапут годишње.  

Општинско веће општине 

Баточина, у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима 

подноси Супштини општине Извештај о 

о стању безбедности саобраћаја на 

подручју општине Баточина за период 

01.07.2017. – 31.12.2017. године, 

заведен под бројем 020-58/18-01 од 

25.01.2018. године, који је израдио 

Савет за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина. 

На основу свега напред 

наведеног предлаже се Скупоштини 

општине Баточина да донесе Закључак 

о усвајању Извештаја о о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.07.2017. – 31.12.2017. године, у 

датом тексту. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-281/18-01 од 08.03.2018.год. 

 

                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 28. став 3. 

Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености (''Службени 

гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 

38/2015, 113/2017 и 113/2017-др.закон), 

члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр. 129/07, 83/2014 - др. закон и 

101/2016-др.закон) и члана 36. став 1. 

тачка 20. Статута општине Баточина ( 

''Службени гласник општине Баточина'', 

бр. 10/08, 5/15, 33/17), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 08.03.2018. године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

I  У Решењу о образовању Локалног 

савета за запошљавање (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 20/16) врше се 

следеће измене:  

 

Разрешавају се дужности члана: 

  

1. Чедомир Стевановић из Жировнице,  

2. Иван Марковић из Бадњевца. 

 

У Локалном савету за запошљавање 

именују се: 

 

1.Аца Златић из Крагујевца, за члана 

2.Срђан Николић из Брзана, за члана.  
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II   У осталом делу Решење о 

образовању Локалног савета за 

запошљавање остаје непромењено. 

 

 

III  Решење објавити у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-282/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић                                                                     

 

 

 

На основу члана 130. став 3. 

Закона о здравственој заштити (''Сл. 

гласник РС'', број 107/2005,72/2009-

др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/13- др. закон, 93/2014, 

96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

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

закон и 101/2016-др.закон),, члана 36. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', број 

10/08, 5/15 и 33/17), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 08.03.2018. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности 

директора Дома здравља Баточина 

 

 

 

I Др Ана Аничић, специјалиста 

опште медицине из Баточине, 

разрешава се функције вршиоца 

дужности директора Дома здравља 

Баточина.  

 

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 одредбама члана 

130. став 3. Закона о здравственој 

заштити (''Сл. гласник РС'', број 

107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011 и 119/2012, 45/13- др. 

закон, 93/2014, 96/15 и 106/15), члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 

129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – 

др.закон), члана 36. тачка 9. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/08, 5/15 и 

33/17) којима је утврђено да оснивач, 

Скупштина општине Баточина, именује 

и разрешава директора установе.  

 Управни одбор Дома здравља 

Баточина, спровео је јавни конкурс за 

збор директора Дома здравља Баточина 

и донео одлуку о избору кандидата 

којом је  преложио Скупштини 

општине Баточина именовање 

директора те је неопходно разрешити 

Др Ану Аничић, специјалиста опште 

медицине из Баточине функције 

вршиоца дужности директора Дома 

здравља. 

 На основу наведеног, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-283/18-01 од 08.03.2018 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 130. став 3. 

Закона о здравственој заштити (''Сл. 

гласник РС'', број 107/2005,72/2009-

др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/13- др. закон, 93/2014, 
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96/15 и 106/15), члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

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

закон и 101/2016 – др.закон), члана 36. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', број 

10/08, 5/15 и 33/17), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 08.03.2018. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Дома 

здравља Баточина 

 

I Др Ана Аничић, специјалиста 

опште медицине из Баточине, именује 

се за директора Дома здравља Баточина, 

на период од четири 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 одредбама члана 

130. став 3. Закона о здравственој 

заштити (''Сл. гласник РС'', број 

107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011 и 119/2012, 45/13- др. 

закон, 93/2014, 96/15 и 106/15), члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 

129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016-

др.закон), члана 36. тачка 9. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/08, 5/15, 

33/17) којима је утврђено да оснивач, 

Скупштина општине Баточина, именује 

и разрешава директора установе.  

 Чланом 19. Статута Дома здравља 

Баточина предвиђено је да за директора 

Дома здравља може бити именовано 

лице које поред општих услова 

прописаних законом испуњава и 

следеће услове: да је доктор медицине 

или доктор стоматологије или доктор 

медицине специјалиста гране медицине 

из делатности Дома здравља или доктор 

стоматологије специјалиста гране 

стоматологије из делатности Дома 

здравља; дипломирани правник или 

дипломирани економиста са завршеном 

едукацијом из области здравственог 

менаџмента; које има најмање пет 

година радног стажа из области 

здравствене заштите. 

 Управни одбор Дома здравља 

Баточина, након спроведеног јавног 

конкурса за избор директора, на 

седници одржаној дана 09.02.2018. 

године, разматрао је пријаву јединог 

кандидата Др Ане Аничић, 

специјалиста опште медицине из 

Баточине и утврдио да је пријава 

благовремена, потпуна и да 

кандидаткиња испуњава услове 

предвиђене јавним конкурсом. Након 

спроведеног гласања Управни одбор је 

изабрао и упутио је Скупштини 

општине Баточина предлог да за 

директора Дома здравља именује Др 

Ану Аничић, специјалисту опште 

медицине из Баточине. 

 Др Ана Аничић, специјалиста 

опште медицине, на основу достављене 

документације испуњава услове за 

именовање за директора, предвиђене 

Законом о здравственој заштити и 

Статутом Дома здравља Баточина. 

 На основу наведеног, а на предлог 

овлашћеног предлагача, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-290/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 60. став 2, 3. и 

4. Закона о пољопривредном земљишту 

(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 65/08, 

41/09, 112/15 и 80/2017), члана 23. став 

1. тачка 20. и члана 36. став 1. тачка 38. 

Статута општине Баточина (''Службени 
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гласник општине Баточина'', број 10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Баточина за 2018. годину 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 

Баточина за 2018. годину, на који је 

добијена сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за 

пољопривредно земљиште, број 320-11-

01439/2018-14 од 06.03.2018. године.   

 

Члан 2. 

Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног  

земљишта  општине Баточина за 2018. 

годину је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-284/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

На основу члана 3. Уредбе о 

средствима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за 

финасирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС“, бр. 8/2012, 

94/2013 и 93/2015), члана 38. Закона о 

удружењима („Службени гласник РС“, 

бр. 51/2009, 99/2011), члана 56. и 58. 

Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017), члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

("Сл.гласник општине Баточина" бр. 

10/08, 5/15 и 33/17) Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 08.03.2018. године, донела је:  

 

П Р А В И Л Н И К  

о критеријумима, начину и поступку 

доделе средстсва или недостајућег 

дела средстава из буџета општине 

Баточина за подстицање програма и 

пројеката од јавног интереса која 

реализују удружења 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се 

прописује начин, поступак и 

критеријуми за остваривање права за 

доделу средстава или недостајућег дела 

средстава из буџета општине Баточина 

за подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса која реализују 

удружења грађана и друге организације 

цивилног друштва на територији 

општине Баточина, из буџета општине 

Баточина. 

 

Значење израза 

Члан 2. 

Под удружењем се подразумева 

добровољна и невладина недобитна 

организација заснована на слободи 

удруживања више физичких и правних 

лица, основана ради остваривања и 

унапређења одређеног заједничког или 

општег циља и интереса, који нису 

забрањени Уставом или Законом, 
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уписана надлежан  регистар, у складу са 

законом. 

 

Области које представљају јавни 

интерес 

Члан 3. 

 Областима које представљају 

јавни интерес нарочито се сматрају 

програми у следећим областима; 

борачко-инвалидске заштите, 

друштвене бриге о деци, заштите 

избеглица, подстицање наталитета, 

помоћ старима, здравствене заштите, 

заштите и промовисање људских и 

мањинских права, подстицање 

образовања, науке, културе, заштите 

животне средине, пољопривреде и 

народног стваралаштва, одрживог 

развоја, заштите потрошача, развоја и 

неговање међудржавне сарадње, 

заштите животиња, борбе против 

корупције, хуманитарни и остали 

програми у којима удружења 

искључиво и непосредно следе јавне 

интересе. 

 

 

 

Средства за за подстицање програма 

и недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружење 

Члан 4. 

Средства за подстицање 

програма и недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружење 

грађана  и организације цивилног 

друштва додељују се на основу јавног 

конкуса.  

Висина средстава за доделу 

удружењима, као и позиције у буџету-

раздео на коме се средства предвиђају, 

одређују се сваке године Одлуком о 

буџету општине Баточина. 

Додела средстава се врши у 

целокупном износу или срaзмерно, у 

зависности од исказаних потреба, 

расположивих средстава и места на  

ранг листи након оцењивања. 

Средства која се, у складу са 

овим Правилником, одобре за 

реализацију програма јесу наменска 

средства и могу да се користе 

искључиво за реализацију конкретног 

програма и у складу са уговором. 

 

Фазе поступка 

 

Именовање Конкурсне комисије 

Члан 5. 

Ради спровођења јавног 

конкурса, Општинско веће општине 

Баточина Решењем именује трочлану 

Комисију за спровођење поступка 

избора програма од јавног интереса за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина, којим се одређује састав, 

задатак и мандат комисије. 

 Комисија доноси одлуке 

већином гласова и сачињава записнике 

о свим радњама током спровођења 

јавног конкурса. 

 

Јавни конкурс 

Члан 6. 

Јавни конкурс се расписује за 

сваку буџетску годину, а уколико се не 

расподеле сва средства опредељена за 

подстицање програма од јавног 

интереса, која су утврђена Одлуком о 

буџету општине Баточина за текућу 

годину, конкурс се може расписати и 

више пута у току буџетске године. 

Јавни конкурс се оглашава на званичној 

интернет страници општине Баточина.  

Рок за подношење пријава на 

конкурс не може бити краћи од 15 дана 

од дана објављивања. 

 Текст конкурса садржи: предмет 

јавног конкурса, област и износ 

средстава за који се расписује конкурс, 

право учешћа на јавном конкурсу, рок 

реализације програма, мерила и 

критеријуме за избор програма, 
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обавезна конкурсна документација коју 

треба доставити, начин подношења 

пријаве, рок за подношење пријаве и 

рок за одлучивање о избору програма и 

додели средстава, напомена да се 

програми који су финасирани у 

претходној години из општинског 

буџета а нису реализовани неће 

финасирати, број програма који може 

да поднесе удружење, као и напомену 

да непотпуне и неблаговремене пријаве 

неће се узети у разматрање. Текст 

конкурса садржи и контакт податке 

особе, којој се заинтересована лица 

могу обратити за сва питања у вези са 

конкурсом и друге одредбе од важности 

за реализацију конкурса. 

Услови за учешће на јавном конкурсу 

- основни услови 

Члан 7. 

 Право  подношења пријаве на 

јавни конкурс имају организације 

цивилног друштва, које имају статус 

удружења у складу са Законом о 

удружењима, која су уписана у 

регистар надлежног органа и која 

испуњавају следеће услове: 

• имају седиште на територији 
општине Баточина  и реализују 
програме од јавног интереса на 
територији општине Баточина; 

• удружења која имају позитиван 

финасијски резултат у 

претходној години; 

• удружења која су 

оснивачким актом дефинисала  

циљеве и задатке из области 

наведених у члану 3 овог 

правилника; 

• законитост и ефикасност 

коришћења средстава и 

одрживост ранијих програма 

односно испуњеност уговорних 

обавеза за буџетска средства која 

су раније додељена удружењима 

за финасирање програма. 

• суфинансирање програма 

из других извора: сопствених 

прихода, фондова Европске 

уније, поклона, донација, легата, 

кредита и друго, у случају 

недостајећег дела средстава за 

финансирање програма. 

  

Услови који се односе на трошкове 

програма и пројеката 

Члан 8. 

          Трошкови програма или пројеката 

морају бити прихватљиви, неопходни за 

спровођење активности програма или 

пројеката и усаглашени са принципима 

законитости и економичног 

финансијског управљања. 

Неприхватљиви трошкови 

програма  или пројеката су: 

- Трошкови активности на 

припреми предлога пројекта; 

- Заостали дугови и камате; 

- Трошкови набавке опреме која 

не служи за реализацију 

програма; 

- Плаћање  истих ангажованих 

лица по различитим основама у 

оквиру реализације једног 

програма. 

 

Подношење пријаве на јавни конкурс 

и конкурсна документација 

Члан 9. 

 Удружење подноси пријаву на 

јавни конкурс и конкурсну 

документацију у року од 15 дана од 

дана објављивања јавног конкурса. 

 Конкурсна документација 

садржи: 

1. Пријава на конкурс; 

2. Детељан опис програма 

са пратећом документацијом; 

3. Буџет програма; 

4. Изјава подносиоца 

пријаве; 

5. Одлука о избору 

заступника удружења; 

6. Статут удружења; 

7. Завршни рачун за 

претходну годину (биланс стања 

и биланс успеха) са доказом да је 

извештај поднет Агенцији за 

привредне регистре;  
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8. Извештај о степену 

реализације пројекта и  

утрошеним средствима 

добијених из буџета општине 

Баточина за реализацију 

програма удружења по 

претходном  конкурсу са 

финансијском документацијом и 

Изјавом о наменском 

коришћењу средстава у складу 

са закљученим уговором. 

 Комисија ће по службеној 

дужности прибавити податке да ли је 

удружење уписано у регистар 

надлежног органа. 

Давалац средстава може 

конкурсом тражити и допунску 

документацију за одређену област у 

складу са законским одредбама, које 

регулишу ту област. Документа која се 

подносе уз пријаву на јавни конкурс 

прилажу се у оргиналу или као оверена 

фотокопија . 

Комплетна документација за 

јавни конкурс доставља се у затвореној 

коверти на чијој полеђини се наводе 

подаци о подносиоцу пријаве. Пријава 

се предаје на писарници Општинске 

управе са назнаком: Општинска управа 

Баточина-Комисији за спровођење 

јавног конкурса за избор програма 

удружења грађана која се финансирају 

из буџета општине Баточина. 

Непотпуне неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. 

 

Мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката 

Члан 10. 

 Сви програми од јавног интереса 

за доделу средстава по конкурсу, који 

испуњавају основне услове, комисија 

оцењује према мерилима и 

критеријумима прописаним овим 

Правилником: 

1. Финансијски и организациони 

капацитет подносиоца пријаве тј. 

да ли подносилац пријаве има 

довољно техничког знања, 

професионалних капацитета 

укључујући стручност и искуства 

у вођењу пројеката, укључујући 

особље, опрему и способност 

вођења буџета током реализације 

пројекта. Максимално 10 бодова. 

2. Усклађеност програма са 

усвојеним локалним стратешким 

документима. Максимално 10 

бодова. 

3. Усмереност ка што већем броју 

корисника, обим задовољавања 

јавног интереса и степен 

унапређења стања у области у 

којој се пројекат реализује. 

Максимално 15 бодова. 

4. Одрживост пројекта (да ли ће се 

активност наставити и после 

финансирања из буџета општине 

и на који начин). Максимално 10 

бодова. 

5. Допринос промоцији општине 

Баточина, развоју општинске, 

регионалне и шире сарадње. 

Максимално 20 бодова. 

6. Усмереност програма ка 

унапређењу и развоју 

традиционалног и културног 

стваралаштва, заштити животне 

средине и добробити животиња и 

постизања друштвене 

солидарности самопомоћи, помоћ 

лицима у специфичним 

животним ситуацијама и 

хуманитарног рада. Максимално 

15 бодова. 

7. Дужина трајања 

удружења. Максимално 10 

бодова. 
8. Процентално учешће у 

суфинансирању из других извора 
(сопствених прихода, фондова 
Европске уније, поклона, донација, 
легата, кредита и друго, у случају 
недостајећег дела средстава за 
финансирање програма). 
Максимално 10 бодова. 
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Максимални укупни резултат 100 

бодова. Средства се могу одобрити за 

програме, који након оцењивања имају 

најмање 50 бодова.  

 Ближа мерила за избор и 

оцењивање програма применом 

критеријума из овог члана, као и 

допунске критеријуме, који су 

специфични за одређену област 

утврђује комисија. 

 

Члан 11. 

Пре бодовања Комисија ће 

извршити проверу да ли су подносиоци 

пријава већ били корисници буџетских 

средстава и да ли су добијена средства 

искористили наменски и оправдали.  

 Уколико подносиоци пријава 

нису оправдали средства добијена из 

буџета општине Баточина њихови 

програми неће се оцењивати и 

рангирати. 

Утврђивање ранг листе  

Члан 12. 

По спроведеном поступку јавног 

конкурса комисија утврђује ранг листу 

вредновања и рангирања пријављених 

програма у року од 15 (петнаест) дана 

од дана истека рока за подношење 

пријава. Листа вредновања и рангирања 

програма, објављује се на званичној 

интернет страници општине Баточина и 

огласним таблама. Рок за подношење 

приговора је 3 (три)  дана од дана 

објављивање листе. Одлуку о 

приговору комисија доноси у року 15 

(петнаест) дана од дана његовог 

пријема. Коначну листу, комисија 

доставља Општинском већу општине 

Баточина. 

 

Одлука о избору програма и 

пројеката 

Члан 13. 

  Одлуку о избору програма 

удружења грађана који се финансирају 

из буџета општине Баточина на основу 

коначне ранг листе доноси Општинско 

веће општине Баточина у року од 30 

(тридесет) дана од дана утврђивања 

коначне  ранг листе. 

       Одлука садржи: листу свих 

програма којима ће бити додељена 

средства на основу спроведеног 

конкурса, назив удружења која су 

поднела пријаве, као и износ средстава, 

који ће бити додељен сваком програму. 

Одлука треба да садржи и укупан износ 

средстава који ће бити додељен на 

основу спроведеног конкурса, намену и 

начин преноса средстава удружењима 

грађана. Одлука о избору програма 

удружења грађана доставља се 

учесницима који су изабрани на 

конкурсу. 

 

Уговор о финасирању пројеката и 

програма од јавног интереса  

која реализују удружења  

Члан 14. 

По пријему Одлуке о избору 

програма, удружења закључују уговор 

са председником општине Баточина, 

којим се уређују међусобна права, 

обавезе и одговорности уговорних 

страна, а нарочито: предмет програма, 

рок у коме се програм реализује, износ 

средстава и начин пренос средстава. 

Уговором се такође утврђују обавезе 

подношења извештаја, начин решавања 

спорова, као и друга права и обавезе 

уговорних страна. 

 

Праћење и еваулација програма и 

пројеката 

Члан 15. 

Корисници средстава из овог 

Правилника дужни су да најкасније у 

року од 30 дана од дана реализације 

програма, доставе Комисији извештај о 

реализацији програма са пратећом 

финансијском документацијом. За 

програме и пројекте, који се реализују 

у фазама и чија реализација траје дуже 
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од  шест месеци, корисник средстава у 

обавези је да комисији достави 

извештај за период  и  за одобрена 

средства дефинисана уговором.   

Комисија након обраде 

достављених извештаја корисника 

средстава, доставља Општинском већу 

општине Баточина обједињени 

Извештај са својим мишљењима и 

предлозима на разматрање и усвајање. 

Мишљења и предлози комисије нису 

обавезујући приликом одлучивања 

Општинског већа.  

Уколико удружење није доставило 

тражене извештаје из става 1.овог 

члана или ако су одобрена средства 

ненамески утрошена, корисници 

средстава су дужни да у општински 

буџет општине Баточина врате 

уплаћена средства. У случају да 

корисник средстава врши злоупотребу 

права из закљученог уговора,  као и у 

случају непоступања по захтеву из 

претходног става овог члана за враћање 

додељених средстава у општински 

буџет, давалац средстава ће покренути 

одговарајући поступак пред надлежним 

судом. 

 

Члан 16. 

Правилник 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, ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 

Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за 

реализацију програма и пројеката од 

јавног интереса,  број  020-474//17-01 

од 29.05.2017. године (,,Службени 

гласник општине Баточина“ бр. 

12/2017). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-1/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                            

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

Ha основу  члана 11. и 76. став 

13.  Закона о култури ("Сл.гласник РС " 

бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), 

Уредбе о критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из 

буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине односно буџета јединица 

локалне самоуправе («Службени 

гласник РС», бр.105/2016), члана  20. 

тачка 18. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон и 101/2016-

др.закон), члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08, 

5/15 и 33/17), Скупштина oпштине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

 о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у 

култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником, у складу са 

начелима културног развоја и у циљу 

остваривања општег интереса у 
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култури, уређују се ближа мерила, 

критеријуми и начин избора пројеката у 

култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина (у даљем тексту; Општина). 

  Средства за ову намену и њихов 

обим планирају се у буџету Општине за 

текућу буџетску годину (Одлука о 

буџету општине Баточина).  

 Финансирање и суфинансирање 

пројеката у култури обавља се у складу 

са прописима којима се уређује 

контрола државне помоћи, у складу са 

законом.  

 Орган јединице локалне 

самоуправе који расписује конкурс 

надлежној служби за контролу државне 

помоћи доставља годишњи извештај о 

додељеним средствима, у складу са 

прописима о методологији израде 

годишњег извештаја о додељеној 

државној помоћи.  

 

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА  

 

Члан 2. 

 Општинско веће, најмање једном 

годишње у текућој буџетској години, 

расписује јавни конкурс (у даљем 

тексту: конкурс), ради прикупљања 

предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, 

као и пројеката уметничких, односно 

стручних и научних истраживања у 

култури (у даљем тексту: пројекти), 

чија је реализација предвиђена у години 

за коју се конкурс расписује.  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА  

 

Члан 3 . 

 Критеријуми на основу којих ће 

се оцењивати пројекти пријављени на 

јавни конкурс су:  

1) усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса;  

2) квалитет и садржајна иновативност 

пројекта;  

3) капацитети потребни за реализацију 

пројекта (стручни, односно уметнички 

капацитети и неопходни ресурси);  

4) финансијски план - разрађеност, 

усклађеност са планом активности 

пројекта, економичност и укљученост 

више извора финансирања;  

5) степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице;  

6) наставак вишегодишњих пројеката 

који су имали значајне резултате у 

претходном периоду; 

7) промовисање културе Општине у 

земљи и иностранству и његова 

укљученост у домаће и међународне 

пројекте; 

8) да су у функцији обележавања 

најзначајнијих јубилеја у култури; 

9) подстицање културног и уметничког 

стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступност културних садржаја 

особама са инвалидитетом; 

10) подстицање дечијег стваралаштва за 

децу и младе у култури. 

  

 Критеријуми из става 1. овог 

члана примењују се на појединачне 

области културне делатности уз 

поштовање специфичности тих области.  

 

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА  

 

Члан 4. 

О избору пројеката по 

расписаном конкурсу одлучује 

Комисија за избор пројеката (у даљем 

тексту: Комисија).  

Комисија врши оцену сваког 

пројекта на основу вредновања 

критеријума утврђених у члану 3. овог 

правилника.  

Оцењивање пројеката на основу 

критеријума из члана 3. овог 

правилника врши посебно сваки члан 

комисије, за сваки пројекат 

појединачно.  

Комисија је обавезна да за сваки 

пројекат који се разматра сачини 

писмено образложење у коме се наводе 
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разлози за прихватање или 

неприхватање пројекта.  

 

Члан 5. 

 За оцену пројекта према 

позитивним критеријумима користи се 

скала од 0 до 10 поена за сваки 

критеријум појединачно. Сваки члан 

Комисије додељује бодове за сваки од 

позитивних критеријума. Коначна 

оцена пројекта представља збир бодова 

свих чланова Комисије подељених са 

бројем чланова Комисије.  

 У обзир за финасирање и 

суфинансирање пројеката из буџета 

Општине  узимају се само пројекти 

вредновани са најмање 40 бодова. 

 

Члан 6. 

 Комисија доноси Одлуку 

руководећи се оценом пројекта на 

основу критеријума прописаних овим 

правилником.  

 У случају да два или више 

пројекта добију исти број бодова, а 

расположива средства нису довољна за 

њихово финансирање, средства ће се 

доделити пројекту који, по оцени 

већине гласова присутних чланова 

Комисије где кворум чине 3 члана од 

укупног броја, успешније задовољава 

или помаже задовољењу једне од 

приоритетнијих потреба Општине у 

делу културне продукције.  

 

НАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА  

 

Члан 7. 

 Конкурс се објављује на 

званичној интернет страни Општине 

(www.sobatocina.org.rs).  

 Рок за подношење пријава на 

конкурс из става 1. овог члана не може 

бити краћи од 30 дана од дана 

објављивања у дневном штампаном 

медију који излази на територији 

Републике Србије.  

 

Члан 8. 

 Право учешћа на конкурсу имају 

установе, уметничка и друга удружења 

регистрована за обављање делатности 

културе, појединци (уметници, 

сарадници, односно стручњаци у 

култури), као и други субјекти у 

култури, осим установа културе чији је 

оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне 

самоуправе, који се финансирају сходно 

члану 74. Закона о култури и не могу 

учествовати на конкурсима које 

расписују њихови оснивачи.  

 Циљ расписивања конкурса је да 

се обезбеде финансијски услови како би 

се омогућила реализација пројеката 

који доприносе развоју културне 

традиције, стварању нових и 

савремених вредности и афирмацији 

стваралаца, носилаца и организатора, 

односно, средине у целини.  

 Конкурс се односи на 

програме/пројекте из следећих области:  

1) за заштиту, очување и презентацију 

непокретног културног наслеђа;  

2) за заштиту, очување и презентацију 

нематеријалног наслеђа;  

3) за књижевне манифестације, 

фестивале и награде;  

4) за издавачку делатност - периодичне 

публикације из области уметности и 

културе;  

5) за издавачку делатност - дела из 

области домаће и преводне 

књижевности, као и дела младих, 

талентованих, неафирмисаних аутора;  

6) за музику (стваралаштво, продукција, 

интерпретација);  

7) за ликовне и визуелне уметности;  

8) за примењене уметности, 

архитектуру и мултимедије;  

9) за сценско стваралаштво и 

интерпретације;  

10) за кинематографију и аудио-

визуелно стваралаштво;  

11) за избор пројеката у области 

научно-истраживачке и едукативне 

делатности у култури;  

12) за аматерско културно и уметничко 

стваралаштво, изворно народно 
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стваралаштво и очување 

нематеријалног културног наслеђа;  

13) за културне делатности 

националних мањина;  

14) за културне делатности особа са 

инвалидитетом;  

15) за културне делатности деце и 

омладине и за децу и омладину;  

16) за културни туризам.  

 Комисију образује Општинско 

веће општине Баточина, а чини је пет 

чланова.  

 Чланови Комисије бирају се из 

реда угледних и афирмисаних уметника 

и стручњака у култури за области 

културних делатности за које се 

конкурс расписује.  

 Комисија се образује  сходно 

специфичностима и потребама 

културних области.  

 Комисија се формира на основу 

заједничких потреба у оквиру више или 

свих у правилнику наведених 

културних делатности.  

 

Члан 9. 

 Комисија на првој седници бира 

председника комисије, који координира 

рад Комисије и води седнице.  

 Комисија доноси и усваја 

Пословник о раду.  

 О раду комисије води се 

записник.  

 Комисија доноси одлуку која 

садржи списак изабраних пројеката и 

износе финансијских средстава.  

Члан 10. 

 Резултати јавног конкурса 

објављују се на званичној интернет 

страни Општине, најкасније 60 дана од 

дана завршетка подношења пријава, 

односно од дана истека Конкурса.  

    

Члан 11. 

 Пријаве на конкурс подносе се 

на посебном пријавном обрасцу који је 

саставни део конкурсне документације, 

а који се објављује на званичној 

интернет страници Општине.  

Под потпуном пријавом подразумева 

се:  

1) уредно попуњен и оверен образац 

пријаве;  

2) детаљни опис пројекта;  

3) детаљно разрађен буџет пројекта;  

4) подаци о стручним, односно 

уметничким капацитетима подносиоца, 

односно реализатора пројекта;  

5) као и други документи наведени у 

тексту конкурса.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве, 

као и пријаве које нису у складу са 

условима јавног конкурса не разматрају 

се.  

Неће се разматрати пројекти који не 

испуњавају следеће услове:  

-формалне услове за кандидовање 

пројекта (непотпуна, или нетачна 

документација) односно неусклађеност 

пројекта са свим захтевима из конкурса;  

-предлог пројекта је у одговарајућој 

форми, али недостају кључне 

информације и чињенице;  

-одговарајући капацитет подносиоца 

пројекта (остварени резултати рада из 

претходних година, материјална и 

кадровска опремљеност, стручност 

кадрова укључених у пројекат и др.) 

одрживост пројекта;  

-изводљивост пројекта (пројектних 

активности у оквиру предвиђеног 

временског периода);  

-обезбеђено сопствено учешће, 

финансијски или други вид учешћа, 

односно обезбеђено суфинансирање 

пројеката из других извора, очигледна 

несразмера буџета пројекта и 

активности садржаних у пројекту, 

односно нереалан финансијски план за 

предложени пројекат;  

-није испоштован рок за достављање 

пројекта.  

 Једнократни пројекти који су већ 

подржани на претходним конкурсима 

органа који је расписао конкурс, неће се 

разматрати.  

 

Члан 12. 

 На основу Одлуке Комисије, 
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Општинско веће општине Баточина, 

доноси решење о расподели  средстава  

из буџета општине Баточина за 

финансирање и суфинансирање 

пројеката у култури, у року од 15 дана 

од дана достављања Одлуке Комисије. 

 Решење из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет 

страници Општине. 

 

Члан 13. 

 Са носиоцем одобреног пројекта 

председник општине  закључује уговор 

о финансирању/суфинансирању 

пројекта у складу са овим 

Правилником. 

 Уколико се носилац одобреног 

пројекта не одазове позиву за 

закључење уговора у року од осам дана 

од дана пријема позива, сматраће се да 

је одустао од предлога пројекта. 

 

Члан 14. 

Уговор о финансирању и 

суфинансирању пројеката у култури из 

буџета општине Баточина садржи: 

1. назив и садржину пројекта, 

2. износ средстава који се 

додељује из буџета општине  за 

реализацију пројеката, 

3. начин на који се додељена 

средстава за реализацију пројеката 

преносе носиоцу пројекта, 

4. укупну вредност пројекта, 

5. датум почетка и завршетка 

реализације пројекта, 

6. права, обавезе и одговорности 

уговорних страна, 

7. време трајања уговора, 

8. начин и рокове за подношење 

извештаја, 

9. услове за раскид уговора пре 

истека рока на који је закључен, 

10. права и обавезе уговорних 

страна у случају раскида уговора пре 

истека времена на који је закључен, 

11. права и обавезе уговорних 

страна у случају непоштовања услова 

правдања средстава и начин решавања 

спорова 

 Одобрени износ средстава за 

реализацију пројекта преноси се 

носиоцу пројекта по поднетом захтеву, 

а према динамици у складу са 

закљученим уговором . 

 

Члан 15. 

 Председник општине може 

закључивати уговоре о суфинансирању 

пројеката у култури и без јавног 

конкурса, ако се ради о изузетно 

значајном пројекту који није било 

могуће унапред планирати и уколико 

тај пројекат испуњава најмање три 

критеријума утврђена у члану 3. Овог 

Правилника, у складу са Законом о 

култури, с тим да се за те намене може 

ангажовати највише до 25% на 

годишњем нивоу од укупне масе 

одобрених буџетских средстава на 

одговарућој буџетској позицији.  

 

Члан 16. 

 Учесници конкурса који су 

добили средства, као и лица којима су 

одобрена средства на основу 

појединачног давања, извештај о 

реализацији пројекта, са пратећом 

документацијом, достављају органу 

који је доделио средства, а у складу са 

Законом о култури и закљученим 

уговором у року од 30 дана након 

реализације пројекта, а најкасније до 31. 

јануара наредне године.  

 Председник општине даје налог 

за исплату додељених средстава 

Општинској управи која исплаћује 
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додељена средства по динамици 

утврђеној уговором.  

 Решењем о додели средстава 

може бити одређен исти или мањи 

износ средстава од оног који је тражен 

у појединачној конкурсној пријави.  

 Уколико је решењем о додели 

средстава за појединог корисника 

одређен мањи износ од оног који је 

тражен у конкурсној пријави, корисник 

средстава дужан је да пошаље 

ревидиран буџет пројекта, којим 

спецификује намену средстава, а у 

складу са износом који му је решењем 

додељен.  

 Корисник средстава може 

ревидираним буџетом пројекта тражити 

да му пројекат сразмерно краће траје 

или да умањи део програмских ставки, 

уважавајући природу пројекта за који 

су му одобрена средства.  

 Извештај из става 1. овог члана 

мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица и оверен печатом, 

достављен на прописаном обрасцу који 

је саставни део конкурсне 

документације а који се објављује на 

званичној интернет страници Општине, 

као и визуелни материјал у 

електронском облику.  

       

Члан 17. 

 Кориснику средстава који не 

достави у року извештај о реализацији 

пројекта у складу са чланом 16. овог 

правилника, орган који додељује 

средства упућује захтев за повраћај 

средстава.  

 Повраћај средстава из става 1. 

овог члана врши се у року који је 

предвиђен уговором.  

 Информација о корисницима 

средстава који нису доставили извештај 

о реализацији пројекта, односно који 

нису извршили повраћај средстава, 

објављује се на званичној интернет 

страници органа.  

 Закључени уговор је основ за 

праћење реализације финансираног или 

суфинансираног пројекта.   

      

Члан 18. 

Учесници на конкурсу  уз 

пријаву и потребну документацију, 

подносе пројекат који садржи:  

- назив и опис пројекта (значај, место, 

време, начин реализације, очекиване 

резултате пројекта);  

- податке о подносиоцу пројекта;  

- податке о кориснику средстава 

(одобрена средства не могу бити 

уплаћена на жиро рачун физичког 

лица);  

- порески идентификациони број;  

- документа о правном статусу;  

- фотокопију решења о упису у 

Регистар у Агенцији за привредне 

регистре (АПР);  

- финансијски план (преглед 

појединачних активности предвиђених 

пројектом са неопходним средствима за 

њихову реализацију и са 

спецификацијом износа средстава из 

сопствених прихода и других извора);  

- податке о одговорној особи за 

реализацију пројекта и коришћење 

средстава.  

     

   

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 19. 

 Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина број 020-

475/17-01 од 29.05.2017. године (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 12/17). 

     

Члан 20. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-2/18-01 од 08.03.2018. године 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 44. Закона о 

црквама и верским заједницама („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/2006), члана 36. став 

1. тачка 6. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине Баточина, 

бр. 10/08, 5/15 и 33/17), Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 08.03.2018. године, 

донела је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама 

на територији општинер 

Баточина из буџета општине 

Баточина 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником одређују 

се ближи критеријуми, начин и 

поступак расподеле средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина ( у даљем тексту: 

традиционалне цркве и верске 

заједнице), предвиђених у буџету 

општине Баточина за текућу годину. 

 
Члан 2. 

Право на коришћење 

средстава из члана 1. овог 

Правилника имају  традиционалне 

цркве и верске заједнице. 

Традиционалне цркве у 

складу са Законом о црквама и 

верским заједницама јесу оне које у 

Републици Србији имају 

вишевековни континуитет и чији је 

правни субјективитет стечен на 

основу посебних закона, и то : 

Српска Православна Црква, 

Римокатоличка Црква, Словачка 

Евангелистичка Црква а.в., 

Реформаторска Хришћанска Црква и 

Евангелистичка Хришћанска Црква. 

Традиоциналне верске 

заједнице у складу са Законом о 

црквама и верским заједнициама 

јесу оне које у Републици Србији 

имају вишевековни историјски 

континуитет и чијије правни 

субјективитет стечен на основу 

посебних закона и то : Исламска 

верска заједница и Јеврејска верска 

заједница.  

 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

  

Члан 3. 

Средства намењена 

традиционалним црквама и верским 

заједницама из члана 1. и 2. овог 

Правилника користе се за: 
-изградњу или обнову цркава и 
верских објеката, 
-адаптацију или реконструкцију 
цркава и верских објеката, 
-инвестиционо и текуће одржавање 
цркава и верских објеката и 

-финансирање догађаја битних за 

верску заједницу (црквене 

манифестације, организовање 

стручних скупова и научних 

истраживања везаних за цркву и 

сл.). 

 

 

 КРИТЕРИЈУМИ 

Члан 4. 

 Критеријуми за доделу средстава 

за финансирање или суфинансирање 

пројеката цркава и традиционалних 

верских заједница из буџета општине 

Баточина намењених за градитељске 

радове су:  

- број верника- до 10 бодова;  

-да ли је црквени, односно верски 

објекат под заштитом као културно 

добро-до 10 бодова;  
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- стање у ком се налази објекат- да ли су 

хитни инвестициони захвати и да ли је 

због руинираности угрожена 

безбедност верника-до 20 бодова ;  

- суфинансирање пројеката из других 

извора-до 10 бодова;  

- значај пројекта за верску заједницу-до 

10 бодова  

- унапређење стања у ком се налази 

објекат-до 10 бодова;  

- реалан финансијски план за 

предложени пројекат-до 10 бодова;  

 

 Критеријуми за доделу 

средстава за финансирање или 

суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из 

буџета општине Баточина намењених 

за  финансирање догађаја битних за 

верску заједницу (црквене 

манифестације, организовање 

стручних скупова и научних 

истраживања везаних за цркву и сл.) 

су: 

 

- број верника- до 10 бодова;  

- да ли је црквени, односно верски 

објекат под заштитом као културно 

добро-до 10 бодова;  

- догађаји и јубилеји битни за верску 

заједницу-до 20 бодова;  

- суфинансирање пројеката из других 

извора-до 10 бодова;  

- значај пројекта за верску заједницу-до 

10 бодова;  

- карактер стручних и научних скупова, 

добротворно-хуманитарних делатности 

и значај стручних и научних скупова, 

односно значај пројекта везаног за ту 

делатност-до 10 бодова; 

- реалан финансијски план за 

предложени пројекат-до 10 бодова.  

 

 Сваком предлогу пројекта, 

Комисија ће доделити одређен број 

бодова (максимално 80), на основу кога 

ће бити сачињена бодовна ранг листа. 

  

НАЧИН И ПОСТУПАК 

РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 5. 

Расподела средстава из 

претходног члана врши се на 

основу јавног конкурса објављеног 

на званичном сајту општине и 

огласној табли органа општине, 

који расписује Комисија за 

спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице (у даљем тексту: 

Комисија) за сваку буџетску 

годину, а у складу са овим 

Правилником. 

Комисију из претходног 

става образује Општинско 

веће општине Баточина.  

Комисија има 

председника и 2 

члана. 

Комисија ради ако је 

присутна већина чланова, а 

одлучује већином гласова 

присутних чланова. 

 

Члан 6. 

Акт о расписивању конкурса 

садржи следеће: 
-Намену и износ средстава за које се 
конкурс спроводи, 
-Датум објављивања конкурса, 
-Могуће учеснике на конкурсу ( ко 
може да аплицира), 
-Посебни захтеви ( услови ) и 
ограничења, 
-Критеријуми за доделу средстава, 
-Рок за пријављивање на конкурс, 

-Обавезну документацију која се 

подноси уз учешће на конкурсу, 
-Рок за доношење одлуке и 
-Начин објављивања одлуке. 

Члан 7. 
Пријаве на конкурс подносе се 

Комисији на посебном обрасцу, са 
описом активности која би се 
финансирала и износом тражених 
буџетских средстава. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. 
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Члан 8. 
 О раду комисије се води посебан 

записник, који треба да садржи време и 
место одржавања састанка, присутност 
чланова, дневни ред, пристигле пријаве 
или захтеве на конкурс по редоследу 
времена пристизања, назив подносиоца 
пријаве,датум предаје документације 
,предмет финансирања,износ тражених 
средстава,начин и резултат 
одлучивања и друге битне податке који 
су неопходни за објективно 
одлучивање о конкурсној 
документацији. 

 

Члан 9. 

 

 Комисија доставља записник 

о раду и ранг листу вредновања са 

Предлогом о расподели  средстава 

Општинском већу општине 

Баточина у року од петнаест ( 15 ) 

дана од дана закључења конкурса. 

Општинско веће општине 

Баточина на основу записника и ранг 

листе вредновања са Предлогом о 

расподели  средстава, доноси 

Одлуку о начину и висини расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице за буџетску, 

односно календарску годину. 

Подносиоци који нису 

изабрани Одлуком на конкурсу 

имају рок од 3 (три) дана да поднесу 

приговор на Одлуку о начину и 

висини расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице.  

Приговор се подноси 

Општинском већу општине 

Баточина, писаним путем, које  је 

дужно да у року од 8 (осам) дана 

одлучи о поднетом приговору. 

Одлука о додели средстава 

се објављује на званичном сајту 

општине и ,,Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

Члан 10. 

Након коначности Одлуке 

из члана 9. став 2. Правилника, 

председник општине Баточина, 

закључује уговоре са Црквама или 

верским заједницама. 
        

      Члан 11. 
 

Корисници средстава из овог 

Правилника дужни су да  

Општинском већу општине 

Баточина,  доставе Извештај о 

утрошку одобрених средстава, 

односно реализацији одобрених 

програма, најкасније 30 дана од дана 

реализације програма,  односно до 

краја буџетске године. 

Традиционалне цркве и 

верске заједнице које извештај из 

претходног става не доставе, морају 

да изврше повраћај одобрених 

средства и неће им бити додељена 

средства у наредној години, односно 

неће бити разматрано њихово 

учешће на конкурсу. 

Након доношења одлуке о 

избору програма који ће бити 

финансирани, са подносиоцима истих 

ће се закључити уговор о 

финансирању реализације програма. 

 

       Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

    Члан 13. 

 

Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општинер Баточина из 

буџета општине Баточина,  број  020-

478/17-01 од 29.05.2017. године 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“ бр. 12/17). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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БАТОЧИНА 

Број: 110-3/18-01 од 08.03.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу чланова 15. став 2, 17. 

и 19 Закона о јавном информисању и 

медијима(„Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 

58/2015 и 12/2016 - аутентично 

тумачење), Правилника о 

суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС“ 

бр. 16/2016 и 8/2017) и члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана 08.03. 2018. 

године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК  

о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања  

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се 

уређује суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања и прописује 

образац за пријављивање за пројектно 

суфинансирање и образац за 

подношење наративног и финансијског 

извештаја.  

     

  

Члан 2. 

 Ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања 

општина Баточина обезбеђује из свог 

буџета средства за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног 

информисања.  

 

Члан 3. 

 Висина средстава за 

суфинансирање програма и пројеката из 

члана 2. овог Правилника утврђују се 

сваке године Одлуком о буџету 

општине Баточина.  

 Јавни конкурс се може спровести 

само ако су Одлуком о буџету  општине 

Баточина предвиђена средства.  

 Средства за суфинансирање 

пројеката и програма из члана 2. овог 

Правилника додељују се на основу 

јавног конкурса.  

 

 

КОНКУРС 

 

1.Расписивање конкурса 

 

Члан 4. 

 Одлуку о конкурсима који се 

расписују у току календарске године (у 

даљем тексту: Одлука) доноси 

Општинско веће општине Баточина. 

 Ако средства опредељена за 

конкурс нису у целости расподељена, 

орган из става 1. овог члана, може да 

распише нови конкурс за расподелу 

преосталих средстава до краја исте 

календарске године.  

 Средства која се расподељују на 

основу спроведеног јавног конкурса, 

расподељују се у складу са правилима о 

додели државне помоћи.   

 

 

Члан 5.  

Конкурс се расписује за 

пројекте:  

1) производње медијских 

садржаја;  

2) организовања и учешћа на 

стручним, научним и пригодним 

скуповима, као и унапређивања 

професионалних и етичких 

стандарда у области јавног 

информисања.  

Члан 6. 
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 Конкурс се расписује за 

суфинансирање пројеката чија 

реализација не може бити дужа од три 

године.  

 Одобрена средства, за пројекте 

који трају дуже од годину дана, 

исплаћују се у години за коју је конкурс 

расписан.  

 Учесник конкурса који је добио 

средства за суфинансирање пројекта 

чија је реализација дужа од годину дана 

Општинском већу доставља наративни 

и финансијски извештај о реализацији 

пројекта за сваку календарску годину, 

до краја те године. 

 Наративни и финансијски 

извештај, подноси се на обрасцу 2 , који 

је саставни део овог Правилника.  

 

Члан 7. 

 Конкурс се расписује у облику 

јавног позива и објављује се на 

званичној интернет страници општине, 

као и најмање у једним дневним, 

односно недељним новинама које се 

дистрибуирају на подручју општине 

Баточина.  

 Пријава на конкурс подноси се 

на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај 

Правилник и чини његов саставни део и 

објављује се на званичној интернет 

страници општине Баточина.  

 Обавештење о јавном позиву из 

става 1. овог члана мора бити видљиво 

све време трајања конкурса на 

званичној интернет страници општине 

Баточина.  

 

Члан 8. 

Јавни позив за учешће на 

конкурсу садржи:  

1) намену средстава за остваривање 

јавног интереса, тј. јавни интерес који 

ће се конкурсом суфинансирати;  

2) износ средстава која су опредељена 

за конкурс;  

3) најмањи и највећи износ средстава 

која се одобравају по пројекту;  

4) који субјекти имају право учешћа;  

5) критеријуме за оцену пројекта на 

основу којих ће се додељивати 

средства;  

6) прецизне рокове у којима се конкурс 

спроводи;  

7) информацију о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта;  

8) позив новинарским и медијским 

удружењима, као и медијским 

стручњацима заинтересованим за рад у 

комисији.  

 

Члан 9. 

Проверу документације поднете 

на конкурс, врши стручна комисија (у 

даљем тексту: Комисија) коју решењем 

именује Општинско веће.  

Провера документације из става 

1. овог члана односи се на  испуњеност 

услова за учешће на конкурсу и 

поштовање рокова. 

 

 

Члан 10. 

 

 Учесник конкурса који је поднео 

пројекат са непотпуном или непрецизно 

попуњеном документацијом, 

обавештава се да недостатак отклони у 

накнадно одређеном року.  

 Пројекат учесника конкурса који 

у накнадно одређеном року не достави 

тражену документацију, не разматра се.  

 Учеснику конкурса који није 

поднео ниједан прописани документ 

наведен у јавном позиву за учешће на 

конкурсу, осим обрасца за пријаву, не 

доставља се обавештење из става 1. 

овог члана и његов пројекат се не 

разматра.  

 Не разматрају се ни пројекти 

поднети после рока одређеног јавним 

позивом. 

 

2. Право учешћа на конкурсу 

Члан 11. 

 На конкурсу може учествовати 

(у даљем тексту: учесник конкурса):  
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1) издавач медија чији медиј је уписан у 

Регистар медија, који се води у 

Агенцији за привредне регистре;  

2) правно лице, односно предузетник, 

који се бави производњом медијских 

садржаја и који има доказ да ће 

суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан 

у Регистар медија;  

3) правно лице, односно предузетник, 

са пројектима организовања и учешћа 

на стручним, научним и пригодним 

скуповима, као и са пројектима 

унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног 

информисања. 

  

Члан 12. 

 Право учешћа на конкурсу 

немају издавачи медија који се 

финансирају из буџета  општине 

Баточина.  

 Право учешћа на конкурсу 

немају лица која су у претходном 

периоду добила средства намењена 

пројектном суфинансирању, а нису у 

уговором предвиђеном року и 

прописаној форми поднела наративни и 

финансијски извештај и лица за која се 

утврди да су средства ненаменски 

трошила.  

 

Члан 13. 

 Учесник конкурса може 

конкурисати само са једним пројектом 

на једном конкурсу.  

 Под пројектом се подразумева 

заокружена програмска целина или део 

целине (жанровска и временска), којом 

се доприноси остваривању јавног 

интереса, у складу са законом.  

 Ако је учесник конкурса издавач 

више медија, може на конкурсу 

учествовати са једним пројектом за 

сваки медиј.  

 

3. Средства за суфинансирање 

Члан 14. 

 Од укупно опредељених 

средстава за конкурс, најмање 90% 

износа средстава мора бити намењен 

пројектима производње медијских 

садржаја, а највише 10% износа 

средстава може бити намењен 

пројектима организовања и учешћа на 

стручним, научним и пригодним 

скуповима, као и пројектима 

унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног 

информисања.  

Члан 15. 

 Учесник конкурса може поднети 

захтев за суфинансирање пројекта у 

износу до највише 80% вредности 

предложеног пројекта, односно највише 

до износа утврђеног конкурсом.  

 

Члан 16. 

 Учесник конкурса који је у 

текућој календарској години већ 

користио средства намењена 

пројектном суфинансирању у области 

јавног информисања на локалном 

нивоу, може учествовати на конкурсу за 

суфинансирање истог пројекта само још 

једном у тој години, и то у износу који, 

уз средства која је већ добио, не 

прелази 80% вредности пројекта.  

 

4. Критеријуми за оцену пројекта 

Члан 17. 

 Критеријуми на основу којих ће 

се оцењивати пројекти пријављени на 

конкурс су:  

1) мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања;  

2) мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

На основу критеријума из става 1. тачка 

1) овог члана, посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта:  

- Остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања;  

- Остваривање намене конкурса;  
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- Усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;  

- идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- заступљености иновативног елемента 

у пројекту и новинарско истраживачког 

приступа.  

2. Утицај и изводљивост са становишта:  

- Усклађеност планираних активности 

са циљевима, очекиваним резултатима 

и потребама циљних група;  

- Степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе;  

- Мерљивости индикатора који 

омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта;  

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта на стављају се након што се 

оконча подршка).  

3. Капацитети са становишта:  

- Степена организационих и 

управљачких способности предлагача 

пројекта;  

- Неопходних ресурса за реализацију 

пројекта;  

- стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које 

одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта.  

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта:  

- прецизности и разрађености буџета 

пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима и  

- економске оправданости предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне 

активности.  

На основу критеријума из става 1. тачка 

2) овог члана посебно се оцењује:  

1. да ли су учеснику конкурса изречене 

мере од стране државних органа, 

регулаторних тела или тела 

саморегулације у последњих годину 

дана, због кршења професионалних и 

етичких стандарда (податке прибавља 

Комисија од Регулаторног тела за 

електронске медије, за електронске 

медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије);  

2. доказ о томе да су након изрицања 

казни или мера предузете активности 

које гарантују да се сличан случај неће 

поновити.  

 За сваки расписани конкурс, у 

оквиру јавног позива, орган који 

расписује конкурс, може утврдити и 

ближе критеријуме за оцењивање 

пројекта (као што је одређивање 

приоритетних тема и сл.).  

 

5. Конкурсна комисија 

Члан 18. 

 Оцену пројеката поднетих на 

конкурс, као и предлог о расподели 

средстава са образложењем доноси 

Комисија. 

Комисија се именује за сваки 

конкурс посебно.  

 

Члан 19. 

 За члана комисије именује се 

лице које је независни стручњак за 

медије или је медијски радник.  

 Предложена лица не смеју бити 

у сукобу интереса нити обављати јавну 

функцију, у складу са правилима о 

борби против корупције.  

 

Члан 20. 

 Комисија има три члана.  

 Јавни позив за учешће на 

конкурсу садржи обавештење којим се 

позивају новинарска и медијска 

удружења, као и медијски стручњаци 

заинтересовани за рад у комисији да 

доставе предлог за чланове комисија са 

биографијом, за сваки конкурс посебно.  

 Предлози за чланове комисије 

достављају се најкасније у року од 20 

дана од дана објављивања конкурса.  

 Већина чланова комисије 

именује се на предлог новинарских и 

медијских удружења, уколико такав 

предлог постоји.  
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 Право на предлагање чланова 

имају новинарска и медијска удружења 

која су регистрована најмање три 

године пре датума расписивања 

конкурса и која уз предлог за чланове 

комисије подносе и доказ о 

регистрацији.  

 На основу приспелих предлога 

новинарских и медијских удружења за 

чланове комисије, Општинско веће 

општине Баточина  бира два члана 

Комисије.  

 Уколико предлози за чланове 

комисије из става 2. овог члана не буду 

достављени у прописаном року, 

Општинско веће општине Баточина 

именује чланове комисије из реда 

независних стручњака за медије и 

медијских радника.  

 Одлука о именовању комисија 

доноси се у форми решења и објављује 

се на званичном сајту општине, за сваки 

конкурс посебно.  

 Решењем о именовању чланова 

комисије утврђују се њихова права и 

обавезе.  

 

Члан 21. 

 Комисија на првој седници бира 

председника комисије.  

 Председник комисије 

координира рад комисије и води 

седнице.  

 Сваки члан комисије, након 

увида у конкурсну документацију, даје 

писмену изјаву да није у сукобу 

интереса и да не обавља јавну 

функцију.  

 Оцењивање пројекта врши сваки 

члан комисије независно, за сваки 

пројекат и по сваком од критеријума.  

 О раду комисије води се 

записник.  

 Комисија је обавезна да за сваки 

пројекат који се разматра сачини 

образложење у коме се наводе разлози 

за прихватање или неприхватање 

пројекта.  

 

6. Одлука о расподели средства 

Члан 22. 

 Одлуку о расподели средстава са 

образложењем доноси Општинско  веће 

општине Баточина у форми решења, а 

на основу предлога комисије о 

расподели средстава са образложењем.  

 Предлог комисије о расподели 

средстава из става 1. овог члана, 

потписује се од стране сваког члана 

комисије.  

 Уколико Општинско веће уочи 

да је комисија дала предлог супротно 

одредбама закона, овог правилника и 

услова утврђених у јавном позиву за 

учешће на конкурсу, или да садржи 

другу очигледну грешку, затражиће 

писменим путем од комисије да 

исправи неправилности или грешке и 

исправи предлог у одређеном року.  

 Одлука из става 1. овог члана, 

доноси се најкасније у року од 90 дана 

од дана закључења конкурса и доставља 

сваком учеснику конкурса у 

електронској форми и објављује на 

званичној интернет страници општине 

Баточина.  

 

Члан 23. 

 Решење је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

 

Члан 24. 

 Поред решења о расподели 

средстава са образложењем, објављује 

се и предлог комисије о расподели 

средстава, кратак опис пројеката којима 

су одобрена средства, као и 

информација за све учеснике конкурса 

који су добили мањи износ средстава од 

траженог, да без одлагања доставе нову 

спецификацију трошкова, у складу са 

додељеним средствима, односно 

обавештење о томе да одустају од 

средстава која су им додељена.  

 

Члан 25. 

 На основу решења о расподели 

закључује се уговор, који у име 

општине Баточина, закључује 

председник општине Баточина и који је 
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основ за праћење реализације 

суфинансираног пројекта.  

 Учесник конкурса, коме су 

одобрена средства, позива се да у 

остављеном року, достави потписан и 

оверен уговор.  

 Уколико у остављеном року, 

учесник конкурса коме су одобрена 

средства не достави уговор, из става 2. 

овог члана, сматраће се да је одустао од 

додељених средстава.  

 

Члан 26. 

 Уговор из претходног члана овог 

правилника, између осталог, садржи и:  

1) спецификацију одобрених трошкова;  

2) динамику реализације пројекта;  

3) рокове за достављање наративног и 

финансијског извештаја;  

4) обавезу обавештавања јавности који 

је орган суфинансирао пројекат уз 

обавезан текст: "Ставови изнети у 

подржаном медијском пројекту нужно 

не изражавају ставове органа који је 

доделио средства". 

5) обавезу повраћаја средстава уколико 

сва средства нису искоришћена, 

односно ако пројекат није реализован. 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНА  ДАВАЊА 

 

                                                                  1. 

Појам 

Члан 27. 

 Појединачно давање 

подразумева процедуру доделе 

средстава на основу одлуке 

Општинског већа општине Баточина, 

без спроведеног јавног конкурса.  

Пријава за појединачно давање 

подноси се на Обрасцу 1. 

  

2.  Услови за доделу средства 

Члан 28. 

 Средства се појединачним 

давањем могу се доделити  за пројекте 

који нису могли бити планирани у 

време расписивања конкурса (ванредне 

околности, хитност реализације итд.).  

 Средства додељена путем 

појединачног давања одобравају се у 

складу са правилима о додели државне 

помоћи.  

 

3.  Износ средстава 

Члан 29. 

За појединачна давања може се 

определити највише 5% средстава, од 

укупно опредељених средстава за 

остваривање јавног интереса путем 

јавног конкурса.  

Укупну висину средстава за 

појединачна давања утврђује одлуком 

Општинско веће.  

 

Члан 30. 

 Износ средстава којим се 

суфинансира пројекат на основу 

појединачних давања, не може бити 

већи од 20% износа који је прописан за 

јавне набавке мале вредности.  

 Додељена средства из става 1. 

овог члана не могу се кумулирати са 

другим видовима државне помоћи.  

 

4.  Право подношења пријаве 

Члан 31. 

Пријаву за појединачно давање 

може поднети:  

1) издавач медија чији је медиј уписан у 

Регистар медија, који се води у 

Агенцији за привредне регистре;  

2) правно лице, односно предузетник, 

које се бави производњом медијских 

садржаја и које има доказ да ће 

суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан 

у Регистар медија;  

3) правно лице, односно предузетник, 

са пројектима организовања и учешћа 

на стручним, научним и пригодним 

скуповима као и унапређивања 

професионалних и етичких стандарда у 

области јавног информисања.  
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 Изузетно од става 1. тачка 3) 

овог члана, јединица локалне 

самоуправе, не може суфинансирати 

пројекат издавача медија који није 

уписан у Регистар медија.  

 

Члан 32. 

 Појединачно давање не може се 

одобрити издавачу медија који се 

финансира из јавних прихода, као ни 

издавачу медија који није уписан у 

Регистар медија.  

Појединачно давање не може се 

одобрити лицу које је у претходном 

периоду добило средства намењена 

пројектном суфинансирању, а није 

испунило уговором преузете обавезе.  

5.   Критеријуми за оцену 

пројекта 

Члан 33. 

 Критеријуми на основу којих ће 

се оцењивати пројекат подносиоца 

пријаве за појединачно давање, су:  

1) мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања;  

2) мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

На основу критеријума из става 1. тачка 

1) овог члана, посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта:  

- Остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања;  

- Остваривање намене конкурса;  

- Усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;  

- идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- заступљености иновативног елемента 

у пројекту и новинарско истраживачког 

приступа.  

2. Утицај и изводљивост са становишта:  

- Усклађености планираних активности 

са циљевима, очекиваним резултатима 

и потребама циљних група;  

- Степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе;  

- Мерљивост и индикатора који 

омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта;  

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта настављају се након што се 

оконча подршка).  

3. Капацитети са становишта:  

- Степена организационих и 

управљачких способности предлагача 

пројекта;  

- Неопходних ресурса за реализацију 

пројекта;  

- стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које 

одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта.  

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта:  

- прецизности и разрађеност буџета 

пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима;  

- економске оправданости предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне 

активности.  

На основу критеријума из става 

1. тачка 2) овог члана посебно се 

оцењује:  

1. да ли су учеснику конкурса изречене 

мере од стране државних органа, 

регулаторних тела или тела 

саморегулације у последњих годину 

дана, због кршења професионалних и 

етичких стандарда (податке прибавља 

Комисија од Регулаторног тела за 

електронске медије, за електронске 

медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије);  

2. доказ о томе да су након изрицања 

казни или мера предузете активности 

које гарантују да се сличан случај неће 

поновити.  

 

6. Одлука о расподели средстава 

 

Члан 34. 
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 Одлуку о расподели средства 

доноси Општинско  веће, у форми 

решења са образложењем.  

 Орган који додељује средства, 

решење доставља лицу коме су 

одобрена средства и објављује га на 

званичној интернет страници општине 

Баточина.  

 

Члан 35. 

 Решење је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

 

Члан 36. 

 На основу решења закључује се 

уговор, који у име општине Баточина 

закључује председник општине и који је 

основ за праћење реализације 

суфинансираног пројекта.  

 Лице коме су одобрена средства, 

позива се да у остављеном року, 

достави потписан и оверен уговор.  

 Уколико лице коме су одобрена 

средства у остављеном року не достави 

потписан уговор, сматраће се да је 

одустао од додељених средстава.  

 

Члан 37. 

 Уговор из претходног члана овог 

правилника, између осталог, садржи и:  

1) спецификацију одобрених трошкова;  

2) динамику реализације пројекта;  

3) рокове за достављање наративног и 

финансијског извештаја;  

4) обавезу обавештавања јавности који 

је орган суфинансирао пројекат уз 

обавезан текст: "Ставови изнети у 

подржаном медијском пројекту нужно 

не изражавају ставове органа који је 

доделио средства.";  

5) обавезу повраћаја средстава уколико 

сва средства нису искоришћена, 

односно ако пројекат није реализован.  

 

 

НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Члан 38. 

 Учесници конкурса који су 

добили средства, као и лица којима су 

одобрена средства на основу 

појединачног давања, Општинском већу 

достављају извештај о реализацији 

пројекта, у форми наративног и 

финансијског извештаја, а у складу са 

законом и закљученим уговором.  

 Извештај мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица и оверен 

печатом. 

  

Члан 39. 

 Кориснику средстава који не 

достави у року и у прописаној форми 

наративни и финансијски извештај о 

реализацији пројекта, Општинско веће 

упућује захтев за повраћај средстава.  

 Повраћај средстава из става 1. 

овог члана врши се у року који је 

предвиђен уговором.  

 Информација о корисницима 

средстава који нису доставили 

наративни и финансијски извештај о 

реализацији пројекта, односно који 

нису извршили повраћај средстава, 

објављује се на веб-сајту органа.  

 

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНА  ЈАВНЕ 

ВЛАСТИ 

 

Члан 40. 

 Општинско веће општине 

Баточина, Регистру медија пријављује 

податке о износу додељених новчаних 

средстава, у року од 15 дана од дана 

доношења одлуке о додели средстава 

 

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања Баточина 

број 020-477/17-01 од 29.05.2017. 
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године (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 12/17).  

Члан 42. 

 Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-4/18-01 од 08.03.2018. године 

 

                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

 

                                                          

Бранислав Павловић
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 На основу члана 138. став 2. 

Закона о спорту („Службени гласник 

РС”, број 10/16) и члана 71. став 1. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“ , бр. 10/08 

и 5/15) и члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина 

("Сл.гласник општине Баточина" бр. 

10/08, 5/15 и 33/17) Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 08.03.2018. године, донело је:  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у  

општини Баточина  

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се 

услови, критеријуми и начин и 

поступак одобравања програма, 

односно пројекта којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана  у области спорта и доделе 

средстава, изглед и садржина предлога 

програма, односно пројекта и 

документације која се уз предлог 

подноси, садржина и изглед извештаја о 

реализацији програма, начин и 

поступак контроле реализације 

одобрених програма, односно пројекта 

и начин јавног објављивања података о 

предложеним програмима, односно 

пројектима за финансирање. 

Одредбе Закона о спорту (у 

даљем тексту: Закона) и Правилника о 

одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у 

области спорта („Службени гласник 

РС”, број 64/16) које се односе на 

услове, критеријуме и начин одобрења 

програма и пројеката, односно 

финансирање делатности којима се 

остварује општи интерес у области 

спорта, закључење уговора, подношење 

извештаја, контролу реализације и 

обавезу враћања добијених средстава, 

сходно се примењују и на програме, 

односно делатности којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина. 

 

Члан 2. 

Потребе и интереси грађана из 

члана 137. став 1. Закона остварују се 

кроз финансирање или суфинансирање 

програма и пројеката (у даљем тексту: 

програм) из средстава буџета општине 

Баточина, у складу са законом, и то: 

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 

10), 12), 13), 14) и 16) на годишњем 

нивоу (у даљем тексту: годишњи 

програм); 

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по 

јавном позиву (у даљем тексту: посебни 

програм). 

Потребе и интереси грађана из 

члана 137. став 1. тачка 7) Закона 

(делатност и програми организација у 

области спорта чији је оснивач општина 

Баточина) остварују се у складу са 

законoм. 

Организације у области спорта 

са седиштем на територији општине 

Баточина које су од посебног значаја за 

општину из члана 137. став 1. тачка 8) 

Закона у предлогу свог годишњег 

програма наводе и активности којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта за које се, 

сагласно Закону, подносе посебни 

програми и не могу да конкуришу по 

јавном позиву. 

Општинско веће може да утврди 

у јавном позиву за достављање 

предлога посебних програма пројектне, 

односно програмске задатке за 

подношење програма. 

Општинско веће утврђује које су 

организације у области спорта из члана 

137. става 1. тачка 8) Закона од 

посебног значаја за општину Баточина 

сходном применом критеријума 

прописаних чланом 120. став 3. Закона 
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и на основу категоризације 

организација у области спорта у 

општини и Програма развоја спорта у 

општини Баточина. 

За задовољавање потреба и 

интереса грађана из става 1. овог члана 

општина Баточина обезбеђује у свом 

буџету одговарајућа средства, уз 

поштовање приоритета утврђених 

Законом. 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 3. 

Програми којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта (у даљем 

тексту: програми) могу бити одобрени 

уколико испуњавају критеријуме у 

погледу: 

1) предлагача програма; 

2) носиоца програма; 

3) садржине и квалитета 

програма; 

4) финансирања програма. 

 

1. Предлагач програма 

 

Члан 4. 

Предлоге годишњих и посебних 

програма, у складу са Законом, подносе 

следеће организације: 

1) надлежни територијални 

спортски савез општине Баточина – 

предлог свог годишњег програма и 

годишњих програма организација у 

области спорта са седиштем на 

територији општине Баточина из члана 

137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 

12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим 

правилником није другачије утврђено; 

2) организације у области 

спорта са седиштем на територији 

општине Баточина – предлог свог 

посебног програма из члана 137. став 1. 

тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако овим 

правилником није другачије утврђено. 

Предлози годишњих и посебних 

програма из става 1. овог члана могу 

садржати активности организација у 

области спорта које су чланови носиоца 

програма. Организације у области 

спорта могу своје активности 

реализовати и  као део програма 

Спортског савеза општина Баточина, 

спортског друштва или општинског 

гранског спортског савеза, односно 

спортског савеза за област спорта, осим 

програма учешћа у спортским 

такмичењима. 

Спортски савез општина 

Баточина предлоге годишњих програма 

из става 1. тачка 1) овог члана 

организација у области спорта са 

седиштем на територији општине 

Баточина подноси у име тих 

организација. 

Предлог годишњег програма 

изградње, опремања и одржавања 

спортског објекта на подручју општине 

Баточина из члана 137. став 1. тачка 2) 

Закона, укључујући и школски 

спортски објекат, може се поднети само 

од стране власника, односно корисника 

земљишта или спортског објекта уз 

сагласност власника земљишта, 

односно спортског објекта. 

Предлог годишњег програма 

стипендирања за спортско усавршавање 

категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста из члана 137. 

став 1. тачка 10) Закона може се 

поднети само од стране организације у 

области спорта чији је спортиста члан. 

Предлози годишњих и посебних 

програма састоје се из једне или више 

програмских целина, а подносе се 

одвојено за сваку од области из члана 

137. став 1. Закона. 

Предлог годишњег програма 

Спортског савеза општина Баточина 

садржи као посебну програмску целину 

активности потребне за остваривање 

надлежности утврђених Законом и овим 

правилником. 

Предлагач програма којим се 

обезбеђује задовољавање потреба и 
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интереса грађана у области спорта не 

може предлогом програма да обухвати 

активности које се већ финансирају 

средствима буџета аутономне покрајине 

или Републике Србије. 

Под надлежним територијалним 

спортским савезом општине Баточина 

сматра се, у складу са чланом 138. став 

6. Закона, онај спортски  савез са 

седиштем на територији општине који 

је учлањен у Спортски савез Србије. 

Спортски савез Србије 

привремено остварује надлежности 

територијалног спортског савеза 

општине Баточина ако на територији 

општине није образован територијални 

спортски савез или он не функционише 

у складу са Законом, у складу са 

решењем Министарства омладине и 

спорта из члана 102. став 5. Закона. 

Уколико на територији општине 

Баточина не постоји регистрован 

територијални спортски савез а није 

донето решење Министарства омладине 

и спорта из члана 102. став 5. Закона, 

предлоге својих годишњих програма 

подносе непосредно организације у 

области спорта носиоци програма. 

У односу на програме везане за 

организоване ваннаставне спортске 

активности ученика кроз школске 

спортске секције, школска спортска 

удружења и екипе, организовано 

физичко васпитање деце предшколског 

узраста кроз игру и спортске 

активности, као и у односу на обављање 

стручног рада у спорту, предшколске 

установе и школе имају статус 

организација у области спорта, у складу 

са Законом. 

 

2. Носилац програма 

 

Члан 5. 

Носилац програма мора: 

1) да буде регистрован у складу 

са Законом;  

2) да буде уписан у националну 

евиденцију у складу са Законом; 

3) да искључиво или претежно 

послује на недобитној основи, ако 

Законом није друкчије одређено; 

4)  да има седиште на 

територији општине Баточина, ако 

Законом или овим правилником није 

другачије утврђено; 

5)  да је директно одговоран за 

припрему и извођење програма; 

6)  да је претходно обављао 

делатност најмање годину дана; 

7)  да испуњава, у складу са 

Законом, прописане услове за обављање 

спортских активности и делатности; 

8) да је са успехом реализовао 

одобрени програм, уколико је био 

носилац програма ранијих година;  

9) да располаже капацитетима 

за реализацију програма; 

10) да буде члан одговарајућег 

надлежног националног гранског 

спортског савеза. 

Носилац програма не може да:  

1) буде у поступку ликвидације, 

стечаја и под привременом забраном 

обављања делатности;  

2) има блокаду пословног 

рачуна у тренутку закључења уговора о 

реализацији програма и пребацивања 

(уплате) буџетских средстава на 

пословни рачун, пореске дугове или 

дугове према организацијама 

социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године 

правноснажном одлуком кажњен за 

прекршај или привредни преступ у вези 

са својим финансијским пословањем, 

коришћењем имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних појава у 

спорту. 

Носилац програма из члана 137. 

став 3. Закона који се састоји у 

организовању великог међународног 

спортског такмичења из члана 163. 

Закона може да буде организација у 

области спорта која има сагласност 

прибављену, у складу са Законом, за 

организовање тог такмичења, односно 

организација у области спорта која је 

наменски и привремено основана за 
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техничку организацију међународног 

спортског такмичења организација у 

области спорта која има сагласност за 

организовање великог међународног 

спортског такмичења. 

 

Члан 6. 

Носиоцу програма неће се 

одобрити програм у поступку доделе 

средстава, ако је:  

1)  био у конфликту интереса;  

2) намерно или с крајњом 

непажњом лажно приказао податке 

тражене у обрасцима за подношење 

програма или ако је пропустио да да све 

потребне информације; 

3) покушао да дође до 

поверљивих информација или да утиче 

на Стручну комисију из члана 22. став 

1. овог правилника или на надлежне 

органе општине Баточина током 

евалуационог периода или неког 

претходног поступка доделе средстава. 

Носилац програма не може 

добијати средства из буџета општине 

Баточина за реализацију својих 

програма две године од дана када је 

утврђено да је у потпуности ненаменски 

употребио одобрена средства за 

реализацију програма или својим 

пропустом није постигао у битном делу 

планиране ефекте програма. 

Носиоцу програма не могу бити 

одобрена средстава за реализацију 

новог програма пре него што поднесе 

извештај о остваривању и реализацији 

одобреног програма у складу са чланом 

34. став 8. овог правилника. 

 

Члан 7. 

Организације у области спорта 

могу да подносе предлоге програма 

самостално или удружене са другим 

организацијама. 

Организације које учествују у 

реализацији програма као партнери, и 

њихови трошкови прихватају се ако 

испуњавају исте услове који се 

примењују за носиоца програма. 

Изјава о партнерству даје се на 

Обрасцу 11, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

У случају партнерских програма, 

само једна организација биће одговорна 

за управљање одобреним финансијским 

средствима свих партнерских 

организација на програму, тако да мора 

имати унутрашњу организацију која ће 

омогућити такво финансијско 

пословање. 

3. Садржина и квалитет програма 

 

Члан 8. 

Предлог програма мора да 

испуњава следеће критеријуме: 

1) да доприноси задовољавању 

потреба и интереса грађана у области 

спорта утврђених Законом; 

2) да је у складу са Законом, 

Националном стратегијом развоја 

спорта у Републици Србији и 

Програмом развоја спорта у општини 

Баточина; 

3) да је у складу са 

четворогодишњим програмом развоја 

надлежног националног спортског 

савеза; 

4) да је у складу са спортским 

правилима надлежног националног 

спортског савеза; 

5) да је у складу са условима, 

критеријумима и циљевима наведеним 

у јавном позиву, код посебних 

програма; 

6) да се реализује на територији 

општине Баточина, односно у 

Републици Србији, осим програма 

припрема и учешћа на међународним 

спортским такмичењима; 

7) да је у складу са принципима 

утврђеним у документима 

међународних организација чија је 

чланица Република Србија; 

8) да има значајан и дуготрајан 

утицај на развој спорта на 

територији општине Баточина; 

9) да ће се реализовати у текућој 

години; 

10) да предвиђа ангажовање 
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одговарајућег броја учесника у 

програму и потребне ресурсе за 

реализацију програма и да не постоји 

никаква сумња у могућност 

реализовања програма; 

11) да је, по правилу, предвиђено 

фазно финансирање програма. 

Под граном, односно облашћу 

спорта, у смислу овог правилника, 

сматра се грана спорта утврђена актом 

министра надлежног за спорт из члана 

120. став 2. тачка 2) Закона. 

Под надлежним националним 

спортским савезом, у смислу овог 

правилника, сматра се национални 

спортски савез утврђен актом министра 

надлежног за спорт из члана 120. став 2. 

тачка 1) Закона. 

При одобравању програма 

изградње, опремања и одржавања 

спортских објеката приоритет имају 

програми који се односе на спортске 

објекте са већом категоријом у складу 

са Националном категоризацијом 

спортских објеката, спортски објекти 

којима се обезбеђује унапређење 

школског спорта и спортски објекти 

којима се повећава бављење грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена 

и особа са инвалидитетом. 

 

Члан 9. 

Садржина и квалитет програма 

морају бити такви да обезбеде успех 

програма, узимајући у обзир факторе 

које носилац програма може 

контролисати и факторе (ситуације, 

догађаји, услови, одлуке) који су 

неопходни за успех програма али су у 

приличној мери или у потпуности изван 

контроле носиоца програма. 

Спортисти, спортски стручњаци 

и друга лица ангажована на реализацији 

програма морају испуњавати услове за 

обављање спортских активности и 

спортских делатности утврђене 

Законом, а њихово ангажовање се мора 

вршити у складу са Законом.  

При планирању, изради и 

управљању програмским циклусом 

носилац програма треба да примењује 

усвојене међународне стандарде за 

управљање програмима, а ако је буџет 

програма већи од 5 милиона динара 

обавезно је коришћење и Матрице 

логичког оквира и SWOT анализе. 

 

4. Финансирање програма 

 

Члан 10. 

Програми се финансирају, у 

целини или делимично и у висини и под 

условима који обезбеђују да се уз 

најмањи утрошак средстава из буџета 

јединице локалне самоуправе постигну 

намеравани резултати. 

Програми се финансирају 

једнократно или у ратама, у зависности 

од временског периода за реализацију 

програма. 

Потребе грађана из члана 137. 

став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају 

приоритет при избору програма којим 

се задовољавају потребе грађана у 

области спорта у општини Баточина, 

односно други програми могу бити 

одобрени тек након што се задовоље 

потребе грађана из члана 137. став 1. 

тач. 1), 2) и 6) Закона.  

 

Члан 11. 

Финансијски план (буџет) 

програма предвиђен предлогом 

програма треба да буде: 

1) остварив и објективан – да су 

планирани реални износи по свим 

изворима средстава и врстама 

трошкова; 

2) обухватан – да садржи све 

трошкове програма из свих извора 

финансирања; 

3) структуриран – да је тако 

формулисан да у потпуности прати 

захтеве прописаног обрасца за израду 

програма; 

4) уравнотежен – у односу на 

планиране трошкове; 

5) тачан  и реалан – по свим 

врстама трошкова. 
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Члан 12. 

Финансијски план за реализацију 

програма састоји се из непосредних 

трошкова реализације програма у вези 

са зарадама и хонорарима лица 

ангажованих на непосредној 

реализацији програма, материјалних 

трошкова и административних 

трошкова реализације програма 

(оправдани директни трошкови) и 

додатних оправданих трошкова носиоца 

програма (оправдани индиректни 

трошкови) који не могу бити већи од 

15% од оправданих директних 

трошкова. 

Оправдани директни трошкови 

морају бити неопходни за реализацију 

програма, стварни, детаљни и лако 

проверљиви. 

Оправдани индиректни 

трошкови су прихватљиви ако не 

обухватају трошкове који су 

финансијским планом  програма 

намењени непосредној реализацији 

неког дела програма. 

Индиректни трошкови нису 

прихватљиви ако је носилац програма 

добио из буџета општине Баточина за 

свој рад одговарајућа средства по 

другом основу. 

Трошкови из става 1. овог члана 

признају се по основу: 

1) за зараду запослених лица на 

реализацији програма – до висине две 

просечне бруто зараде у Републици 

Србији за претходну годину, према 

подацима органа надлежног за послове 

статистике, обрачунато на месечном 

нивоу; 

2) за хонораре лица која 

учествују у реализацији одређене 

програмске целине програма – до 

висине две просечне бруто зараде у 

Републици Србији за претходну годину, 

према подацима органа надлежног за 

послове статистике, обрачунато на 

месечном нивоу за једну програмску 

целину; 

3) за трошкове путовања у земљи 

(смештаја, исхране, превоза, дневнице и 

остали трошкови у вези с путовањем) и 

иностранству (смештаја, исхране, 

превоза, дневнице, прибављања путних 

исправа, вакцинације и лекарских 

прегледа и остали трошкови у вези с 

путовањем) ради обављања 

програмских активности лица која 

учествују у реализацији програма – до 

висине трошкова признатих у складу са 

прописима који важе за државне 

службенике и намештенике и под 

условом да су уговорени у складу са 

законом, с тим да се, изузетно, могу 

признати и трошкови услуге 

обезбеђења исхране спортиста ван 

уговорених услуга под условом да се 

исхрана на припремама или 

такмичењима услед објективних 

околности не може реализовати у 

целости или делимично у оквиру 

уговорених услуга (бонови на регатним 

стазама, стрелиштима и сл.); 

4) за трошкове куповине опреме и 

плаћања других услуга – под условом 

да су неопходни за реализацију 

програма и да су у складу са тржишним 

ценама, односно да су уговорени у 

складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

Лица која су запослена код 

носиоца програма и ангажована као 

учесници у програму не могу поред 

зараде добијати и хонорар за учешће у 

програму. 

Код годишњих програма из 

члана 137. став 1. тачка 5) Закона 

трошкови из става 1. овог члана за 

зараде и хонораре лица ангажованих на 

непосредној реализацији програма 

признају се за следећа лица:  

1) у спортским гранама у којима се 

спортисти такмиче индивидуално –  по 

један главни тренер, лични тренер 

спортисте, кондициони тренер, лекар и  

физиотерапеут и једно лице које се бави 

административно-техничким пословима 

за потребе спортиста;  

2) у спортским гранама у којима се 

спортисти такмиче колективно – по 

један главни тренер, помоћни тренер, 
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кондициони тренер, лекар и 

физиотерапеут и два лица која се баве 

административно-техничким пословима 

за потребе тима. 

Једној организацији у области 

спорта не може се одобрити више од 

20% средстава од укупне суме 

средстава буџета општине Баточина 

предвиђених за финансирање програма 

из области спорта, с тим да се трошкови 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у општини 

Баточина морају односити, по правилу, 

најмање 15% на активности повезане са 

спортом деце, осим када је то супротно 

природи предложеног програма, с тим 

да се активности повезане са спортом 

деце у програму обавезно дефинишу 

као посебна програмска целина. 

 

Члан 13. 

Неоправдани трошкови су 

нарочито: дугови и покривање губитака 

или задужења; каматна задужења; 

ставке које се већ финансирају из неког 

другог програма; трошкови куповине 

земљишта и зграда и капитална 

улагања, осим када је то неопходно за 

реализацију програма; трошкови 

губитака због промена курса валута на 

финансијском тржишту; трошкови 

отплате рата по основу раније 

закључених уговора (лизинг, кредит); 

куповина алкохолних пића, 

безалкохолних газираних пића, брзе 

хране и дувана; паркинг у земљи; 

животно осигурање; казне; куповина 

поклона, осим код организације 

међународних спортских приредаба и у 

складу са правилима надлежног 

међународног спортског савеза; 

„разно”, „евентуално”, „остало” (сви 

трошкови морају бити детаљно описани 

у буџету програма). 

Средства која организација или 

њени партнери улажу у активности на 

реализацији програма морају бити 

посебно наведена. 

Оправдани трошкови морају 

бити базирани на реалним трошковима 

према врсти и подврсти трошкова 

(наведене јединице мере, број јединица 

и цена по јединици), а не на укупној 

суми, осим за трошкове путовања, 

дневница и индиректне трошкове. 

 

Члан 14. 

Носилац годишњег програма 

дужан је да промет буџетских средстава 

врши преко посебног текућег рачуна за 

реализацију годишњег програма 

наведеног у предлогу програма, који ће 

се користити искључиво за буџетска 

средства која добија од општине 

Баточина, у складу са прописима којима 

се уређује пренос средстава из буџета. 

 

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ 

ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ 

 

Члан 15. 

Предлози годишњих и посебних 

програма подносе се посебно за сваког 

носиоца програма и за сваку од области 

потреба и интереса грађана из члана 

137. став 1. Закона. 

Предлог програма садржи 

детаљне податке о: 

1) носиоцу програма; 

2) области потреба и интересе 

грађана у којој се остварује програм из 

члана 137. став 1. Закона;  

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) томе како ће се вршити 

оцењивање успешности програма 

(вредновање резултата програма);  

7) финансијском плану (буџету) 

програма, односно потребним новчаним 
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средствима, исказаним према врстама 

трошкова и утврђеним обрачуном или у 

паушалном износу;  

8) динамичком плану употребе 

средстава (временски период у коме су 

средства потребна и рокови у којима су 

потребна);  

9) начину унутрашњег праћења 

и контроле реализације програма и 

евалуације резултата;  

10) претходном и будућем 

финансирању носиоца 

програма и програма. 

У предлог годишњег и посебног 

програма уносе се одговарајући подаци 

о личности из члана 5. став 10. Закона 

лица која учествују у реализацији 

програма. 

 

Члан 16. 

Предлози програма разматрају се 

ако су испуњени следећи формални 

критеријуми: 

1) да је уз предлог програма 

достављено пропратно писмо у коме су 

наведене основне информације о 

носиоцу програма и предложеном 

програму (назив носиоца програма и 

назив програма, временско трајање, 

финансијски износ тражених средстава, 

област општих потреба и интереса 

грађана из члана 137. став 1. Закона) и 

које је потписало лице овлашћено за 

заступање предлагача, односно носиоца 

програма; 

2) да је предлог програма 

поднет на утврђеном обрасцу 

(апликационом формулару), читко 

попуњеном (откуцаном или 

одштампаном), језиком и писмом у 

службеној употреби.  

3) да је потпун, јасан, прецизан 

и да садржи веродостојне 

податке; 

4) да је поднет у прописаном 

року. 

Обрасци предлога програма, 

односно апликационог формулара, и то: 

Образац 1 – Предлог годишњих 

програма организација у области 

спорта; Образац 2 – Предлог годишњег 

програма изградње, опремања и 

одржавања спортских објеката; Образац 

3 – Предлог годишњег програма давања 

стипендија и новчаних награда; 

Образац 4 – Предлог посебних 

програма, одштампани су уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

 

 

 

Члан 17. 

Уз предлог програма, поднет на 

прописаном обрасцу, подноси се 

документација утврђена овим 

правилником и друга документација 

којом се доказује испуњеност Законом 

и овим правилником прописаних 

ближих критеријума за задовољавање 

потреба и интереса грађана у области 

спорта и писана изјава лица овлашћеног 

за заступање предлагача, односно 

носиоца програма да не постоје 

препреке из члана 5. овог правилника. 

Образац предлога програма и 

документација која се доставља уз 

предлог програма морају бити у 

потпуности попуњени и достављени у 

три примерка, с тим да образац 

предлога програма треба бити 

достављен и у електронској форми (це-

де, флеш). 

Сва обавезна и пратећа 

документација, као и компакт-диск или 

флеш меморија (це-де/флеш), морају 

бити достављени Општинском већу у 

једној запечаћеној коверти/пакету, 

заштићеној од оштећења која могу 

настати у транспорту, препорученом 

поштом, куриром, или лично, на адресу 

општине Баточина. 

Предлог програма за који је 

послат у више коверата, тј. пакета, неће 

бити узет у обзир. 

Предња страна коверте са 

предлогом програма мора садржати 

најмање следеће податке; 1) назив 

годишњег/посебног програма којим се 

задовољавају потребе  и интереси 

грађана у области спорта; 2) назив 
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подносиоца предлога; 3) адресу 

подносиоца предлога; 4) назив 

програма; 5) напомену да се не отвара 

пре истека рока из јавног позива (код 

посебних програма). 

Уколико примљени предлог 

програма није поднет на начин 

прописан у ставу 2. овог члана, 

овлашћено лице општине Баточина 

указаће без одлагања на тај пропуст 

подносиоцу програма и позвати га да 

недостатке отклони у року од седам 

дана. 

Образац за пријављивање 

предлога програма доступан је код 

надлежних служби општине Баточина и 

на интернет сајту општине Баточина. 

 

Члан 18. 

Када предлог програма подноси 

надлежни територијални спортски савез 

за општину Баточина, обједињено за 

свој програм и програме организација у 

области спорта, предлог програма треба 

да буде поднет засебно за сваког 

носиоца програма (посебан образац за 

сваког носиоца програма и за сваку од 

области потреба и интереса грађана из 

члана 137. став 1. Закона), уз 

подношење збирног прегледа свих 

предлога према носиоцима програма. 

 

Члан 19. 

Предлози годишњих програма 

достављају се према динамици 

утврђеној Програмским календаром из 

члана 117. став 1. Закона. 

Предлози посебних програма 

достављају се у року утврђеном јавним 

позивом. 

Сагласно Закону, Општинско 

веће може изузетно одобрити одређени 

програм којим се реализују потребе и 

интереси грађана у области спорта из 

члана 137. став 1. Закона и на основу 

поднетог предлога програма у току 

године, без јавног позива, у случају 

када је у питању програм од посебног 

значаја за задовољавање потреба  и 

интереса грађана у области спорта, а 

подносе га овлашћени предлагачи  

програма из члана 138. став 5. Закона и 

када је у питању програм који није из 

објективних разлога могао бити поднет 

у складу са Програмским календаром, а 

предмет и садржај програма је такав да 

може бити успешно реализован само од 

стране одређеног носиоца програма. 

 

 

Члан 20. 

Предлог програма може се 

изузетно односити и на активности које 

се реализују у дужем временском 

периоду, до четири године, под условом 

да је то нужно с обзиром на природу и 

циљеве активности, да су предлогом 

програма за сваку годину предвиђена 

потребна средства и да су мерљиви 

годишњи резултати реализације 

програма. 

Наставак реализације програма 

из става 1. овог члана одобрава се сваке 

године. 

Реализација, односно наставак 

програма из ст. 1. и 2. овог члана може 

се одобрити само ако је поднет 

годишњи извештај за претходну 

буџетску годину у складу с уговором о 

реализовању програма и ако су 

остварени очекивани резултати. 

 

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 21. 

Годишњи програм се извршава 

према следећој динамици: 

– Општинско веће у року 

од 60 дана од дана усвајања буџета 

општине Баточина објављује јавно 

обавештење о максимално 

расположивом износу у буџету 

општине Баточина за финансирање 

годишњих програма и финансирање 

посебних програма, по областима 

потреба и интереса грађана из члана 

137. став 1. Закона; 
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– 20. април – организације 

у области спорта достављају своје 

предлоге годишњих програма 

Спортском савезу општина Баточина, 

на прописаном обрасцу; 

– 1. јун – Спортски савез 

општина Баточина разматра приспеле 

предлоге организација у области 

спорта, утврђује коначне предлоге 

годишњих програма који би се 

финансирали из буџета општине 

Баточина, врши ревизију предлога и 

обрасца предлога програма и доставља 

предлоге Општинском већу, на 

прописаним обрасцима, заједно са 

обједињеном рекапитулацијом 

предложених програма; 

– 5. јун – председник 

општине образује стручну комисију за 

одобрење годишњих програма и јавно 

објављује њен састав; 

– 1. јул – Стручна комисија 

анализира и оцењује поднете предлоге 

годишњих програма и подноси предлог 

председнику општине; 

– 15. јул – Општинско веће 

утврђује прелиминарни обједињени 

предлог годишњих програма 

задовољавања потреба и интереса 

грађана у општини Баточина, за 

наредну буџетску годину, на основу 

предлога Стручне комисије; 

– 15. децембар – 

Општинско веће ревидира 

прелиминарни обједињени предлог 

годишњих програма и  усклађује га са 

средствима утврђеним у буџету 

општине Баточина за наредну годину, 

на предлог председника општине; 

– 30. децембар – 

Општинско веће одлучује (доноси 

решење) о одобравању програма и 

обавештава носиоце програма о висини 

одобрених средстава по годишњим 

програмима; 

– 31. јануар – председник 

општине закључује уговор о 

реализовању програма. 

Уколико нека од организација у 

области спорта не достави Спортском 

савезу општина Баточина свој предлог 

програма до 1. априла, оставиће им се у 

оправданим случајевима накнадни рок 

до седам дана за достављање предлога, 

а ако ни тада предлог не буде 

достављен, сматраће се да је та 

организација одустала од предлагања 

својих програма у текућој години.  

Рокови из става 1. овог члана 

представљају крајњи рок за 

предузимање утврђених радњи. 

Јавни позиви и јавна 

обавештења, у смислу овог правилника, 

објављују се на интернет сајту општине 

Баточина. 

У јавном позиву за достављање 

посебних програма наводе се битни 

услови и критеријуми које треба да 

испуне предложени програми, а 

посебно: предмет јавног позива, висина 

средстава која су на располагању за 

предмет јавног позива, крајњи рок до 

кога морају бити употребљена добијена 

средства, рок до кога морају бити 

поднети предлози програма, датум 

обавештавања носиоца програма о 

одобреним програмима, место, време и 

лице код кога се може добити 

документација у вези с јавним позивом. 

Број посебних програма који 

могу бити поднети по јавном позиву и 

који могу бити одобрени може бити у 

јавном позиву одређен на следећи 

начин: 1) дозвољава се подношење само 

једног предлога програма од стране 

једног носиоца програма; 2) дозвољава 

се достава више предлога програма 

истог носиоца програма, али се 

одобрава само један; 3) дозвољава се 

достављање више предлога програма 

истог носиоца програма и више може 

бити одобрено, али се ово условљава 

тиме да иста лица не могу бити 

ангажована на овим програмима 

(различити програмски тимови); 4) 

дозвољава се да организација може 

бити партнер у већем броју програма, 

под условом да има капацитет да 

учествује у тим програмима. 
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Општинско веће може да утврди 

у јавном позиву за достављање 

предлога посебних програма пројектне, 

односно програмске задатке за 

подношење програма. 

Одлуком Општинског већа могу 

бити одређени и максимално дозвољени 

износи по програму за поједине области 

општег интереса у области спорта. 

Уколико је таква одлука донета, 

максимално дозвољени износ се наводи 

у јавном позиву и јавном обавештењу. 

Одлука Општинског већа из 

става 8. овог члана објављује се на сајту 

општине Баточина пре почетка 

предлагања програма. 

Спортски савез општине 

Баточина може да од предлагача 

програма, за предлоге програма код 

којих постоји потреба за додатним 

информацијама или појашњењима или 

кориговањима, пре достављања 

предлога општини Баточина, тражи 

додатно објашњење или кориговање 

програма од подносиоца програма. 

Општинско веће може утврдити 

оквирни горњи износ који се може 

одобрити из буџета општине Баточина 

организацијама у области спорта за 

реализацију појединих годишњих 

програма из члана 137. став 1. Закона, 

тај износ поделити бројем бодова који 

имају све организације у области спорта 

које су поднеле предлоге годишњих 

програма из исте области потреба и 

интереса грађана у области спорта, и 

тако утврдити новчану вредност 

појединачног бода за текућу годину.  

У случају из става 12. овог 

члана, одређење новчане вредности 

појединачног бода представља само 

оквирни критеријум за доделу 

средстава за реализацију програма 

одређеног носиоца програма, а да ли ће 

се и у ком обиму ће се одобрити 

средства, искључиво зависи од 

квалитета програма и испуњености 

критеријума утврђених Законом и овим 

правилником. 

 

Члан 22. 

За оцену годишњих и посебних 

програма председник општине образује 

Стручну комисију (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија има председника и 

четири члана, од којих је један члан 

представник Спортског савеза општине 

Баточина. 

Комисија из става 1. овог члана 

састоји се од лица која имају искуство у 

управљању организацијама у области 

спорта и програмима у области спорта. 

Председник општине може 

образовати и посебну стручну комисију 

за оцену програма из одређене области 

потреба и интереса грађана из члана 

137. став 1. Закона. 

Комисија врши стручни преглед 

и даје оцену поднетих предлога, на 

основу Закона и овог правилника и 

доставља Општинском већу предлог за 

одобравање програма. 

Комисија може да, за предлоге 

програма код којих постоји потреба за 

додатним информацијама или 

појашњењима или кориговањима, пре 

достављања предлога Општинском 

већу, тражи додатно објашњење или 

кориговање од подносиоца, односно 

носиоца програма. 

Комисија може о одређеном 

питању да затражи и прибави писано 

стручно мишљење од стране 

истакнутих стручњака или 

одговарајућих организација. 

На рад Комисије сходно се 

примењује пословник о раду 

Општинског већа. 

Именованим члановима 

Комисије може се одлуком Општинског 

већа одредити накнада за рад, 

закључењем уговора о делу. 

 

Члан 23. 

Предлог програма Комисија 

оцењује према следећим 

критеријумима: 

1) испуњеност формалних 

(административних) услова које треба 
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да испуни предлог програма; 

2) испуњење услова који се 

тичу подносиоца, односно носиоца 

програма утврђених Законом и овим 

правилником; 

3) усклађеност циљева 

програма са потребама и интересима 

грађана у области спорта из члана 137. 

став 1. Закона,  циљевима Националне 

стратегије развоја спорта у Републици 

Србији и циљевима Програма развоја 

спорта у општини Баточина; 

4) вредновање квалитета 

предлога програма. 

Приоритет при давању предлога 

Комисији за одобравање средстава 

имају програми који су боље оцењени 

према критеријумима из става 1. тач. 3) 

и 4) овог члана, ако Законом или овим 

правилником није другачије одређено, и 

који обезбеђују да се уз најмањи 

утрошак средстава из буџета општине 

Баточина постигну намеравани 

резултати. 

При давању предлога за 

одобравање програма којим се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта, Комисија 

мора водити рачуна да приоритет имају 

програми који су структурне и развојне 

природе, а између програма 

организовања, односно учешћа на 

спортским такмичењима, приоритет 

имају програми који се односе на 

спортска такмичења вишег ранга, у 

складу са Законом. 

 

Члан 24. 

Процена квалитета годишњих и 

посебних програма, укључујући и 

финансијски план  програма, биће 

спроведена у складу са критеријумима 

утврђеним овим правилником. 

Процена квалитета програма 

обухвата два типа критеријума за 

евалуацију: критеријуме за селекцију и 

критеријуме за доделу средстава. 

Критеријуми за селекцију 

програма обухватају елементе којима се 

врши евалуација финансијских и 

оперативних способности носиоца 

програма како би се обезбедило да има 

потребна средства за сопствени рад 

током целокупног периода реализације 

програма и да поседује професионалне 

способности, стручност и искуство 

потребне за успешну реализацију 

комплетног програма, укључујући и 

партнере у реализацији програма. 

Критеријуми за селекцију 

годишњих програма обухватају и 

вредновање капацитета организације у 

области спорта, носиоца програма, за 

дугорочно задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта и 

реализовање предложеног програма. 

Критеријуми за одобравање 

средстава обухватају оне елементе 

утврђене овим правилником који 

омогућавају да се квалитет поднетих 

програма процени на основу 

постављених програмских циљева и 

приоритета, а сама средства одобре по 

основу активности које максимирају 

опште ефекте реализације програма.  

 

Члан 25. 

Процена квалитета годишњих и 

посебних програма организација у 

области спорта, осим годишњих 

програма категорисаних спортских 

организација, врши се према 

критеријумима из Табеле вредновања 

квалитета годишњих и посебних 

програма, дате на Обрасцу 5 који је 

одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део, према 

критеријумима који су подељени на 

секције и подсекције, с тим да свака 

подсекција има оцену (бодове) од 1 до 

5, и то: 1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – 

одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома 

добро. 

Критеријуми вредновања 

(евалуације, оцене) квалитета годишњег 

и посебног програма из става 1. овог 

члана обухватају: 

1) секција 1 – Финансијски и 

оперативни капацитет носиоца 

програма (подсекције: да ли носилац 
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програма и партнери имају довољно 

искуства у вођењу сличних програма; 

да ли носилац програма и партнери 

имају довољно стручности и техничког 

знања за вођење предложеног програма 

– имајући у виду тип активности које су 

предвиђене програмом; да ли носилац 

програма и партнери имају довољне 

управљачке капацитете – укључујући 

ангажована лица, опрему и способност 

за управљање предложеним 

финансијским планом програма; да ли 

носиоци програма имају довољно 

стабилне и довољне изворе 

финансирање) – максимално 20 бодова; 

2) секција 2 – Значај програма 

(подсекције: конзистентност програма – 

у којој мери програм задовољава 

потребе и узима у обзир ограничења 

која постоје у области спорта у 

општини Баточина, колико су јасно 

дефинисани и стратешки одабрани они 

који су везани за програм, да ли су 

потребе циљне групе и крајњих 

корисника јасно дефинисане и добро 

одмерене, да ли програм поседује 

додатне квалитете) – максимално 25 

бодова; 

3) секција 3 – Методологија 

(подсекције: да ли су планиране 

активности одговарајуће, практичне и 

доследне циљевима и очекиваним 

резултатима, колико је компактан 

целокупан план програма, да ли су 

учешће партнера и његово ангажовање 

у реализацији програма добро 

одмерени, да ли је учешће циљне групе 

и крајњих корисника и њихово 

ангажовање у реализацији програма 

добро одмерено, да ли је план 

реализације програма добро разрађен и 

изводљив, да ли предлог програма 

садржи индикаторе успешности 

програма који се могу објективно 

верификовати) – максимално 30 бодова; 

4) секција 4 – Одрживост 

програма (подсекције: да ли ће 

активности предвиђене програмом 

имати конкретан утицај на циљне 

групе, да ли ће програм имати 

вишеструки утицај, да ли су очекивани 

резултати програма одрживи) –  

максимално 15 бодова; 

5) секција 5 – Финансијски план 

и рационалност трошкова (подсекције: 

да ли је однос између процењених 

трошкова и очекиваних резултата 

задовољавајући, да ли је предложени 

трошак неопходан за имплементацију 

програма) – максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 1 

нижи од оцене „одговарајуће” (12 

поена), предлог програма се искључује 

из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 2 

нижи од оцене „добар” (15 поена), 

програм се искључује из евалуационог 

процеса. 

Само предлози програма који 

буду имали више од 50 бодова биће 

узети у разматрање приликом доделе 

средстава. 

Сматра се да Спортски савез 

општине Баточина и организације у 

области спорта са седиштем на 

територији општине Баточина које су 

од посебног значаја за општину 

Баточина у складу са чланом 137. став 

5. Закона испуњавају у потпуности 

критеријуме у вези са финансијским и 

оперативним капацитетом из става 2. 

тачка 1) овог члана. 

 

Члан 26. 

Процена квалитета годишњих 

програма категорисаних спортских 

организација врши се према 

критеријумима из Табеле вредновања 

квалитета годишњих програма 

категорисаних спортских организација, 

дате на Обрасцу 6 који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни 

део, према критеријумима који су 

подељени на секције и подсекције, с 

тим да свака подсекција има оцену 

(бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 

2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 

– веома добро, осим секције 1 која има 

бодове од 1 до 100, у зависности од 

броја бодова који спортска 
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организација има на основу свог 

рангирања. 

Критеријуми вредновања 

(евалуације, оцене) квалитета годишњег 

програма из става 1. овог члана 

обухватају: 

1) секција 1 – Ранг спортске 

организације према Категоризацији 

спортских организација у општини 

Баточина – максимално 100 бодова;  

2) секција 2 – Финансијски и 

оперативни капацитет носиоца 

програма (подсекције: да ли носилац 

програма и партнери имају довољно 

искуства у вођењу сличних програма; 

да ли носилац програма и партнери 

имају довољно стручности и техничког 

знања за вођење предложеног програма 

– имајући у виду тип активности које су 

предвиђене програмом; да ли носилац 

програма и партнери имају довољне 

управљачке капацитете – укључујући 

ангажована лица, опрему и способност 

за управљање предложеним 

финансијским планом програма; да ли 

носиоци програма имају довољно 

стабилне и довољне изворе 

финансирање) – максимално 20 бодова; 

3) секција 3 – Значај 

програма (подсекције: конзистентност 

програма – у којој мери програм 

задовољава потребе и узима у обзир 

ограничења која постоје у области 

спорта у општини Баточина, колико су 

јасно дефинисани и стратешки 

одабрани они који су везани за програм, 

да ли су потребе циљне групе и крајњих 

корисника јасно дефинисане и добро 

одмерене, да ли програм поседује 

додатне квалитете) – максимално 25 

бодова; 

4) секција 4 – Методологија 

(подсекције: да ли су планиране 

активности одговарајуће, практичне и 

доследне циљевима и очекиваним 

резултатима, колико је компактан 

целокупан план програма, да ли су 

учешће партнера и његово ангажовање 

у реализацији програма добро 

одмерени, да ли је учешће циљне групе 

и крајњих корисника и њихово 

ангажовање у реализацији програма 

добро одмерено, да ли је план 

реализације програма добро разрађен и 

изводљив, да ли предлог програма 

садржи индикаторе успешности 

програма који се могу објективно 

верификовати) – максимално 30 бодова; 

5) секција 5 – Одрживост 

програма (подсекције: да ли ће 

активности предвиђене програмом 

имати конкретан утицај на циљне 

групе, да ли ће програм имати 

вишеструки утицај, да ли су очекивани 

резултати програма одрживи) –  

максимално 15 бодова; 

6) секција 6 – Финансијски 

план и рационалност трошкова 

(подсекције: да ли је однос између 

процењених трошкова и очекиваних 

резултата задовољавајући, да ли је 

предложени трошак неопходан за 

имплементацију програма) – 

максимално 10 бодова. 

Ако је укупан збир у секцији 2 

нижи од оцене „одговарајуће” (12 

поена), предлог програма се искључује 

из евалуационог процеса. 

Ако је укупан збир у секцији 3, 

нижи од оцене „добар” (15 поена), 

програм се искључује из евалуационог 

процеса. 

Само предлози програма који 

буду имали више од 50 бодова у 

секцијама 2–6 биће узети у разматрање 

приликом доделе средстава. 

Сматра се да спортске 

организације са седиштем на 

територији општине Баточина које су 

од посебног значаја за општину 

Баточина у складу са чланом 137. став 

5. Закона испуњавају у потпуности 

критеријуме у вези са финансијским и 

оперативним капацитетом из става 2. 

тачка 2) овог члана. 

 

Члан 27. 

Поступак одобравања програма 

који су примљени у предвиђеном року 

врши се у три фазе. 
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У првој фази врши се 

административна (формална) провера и 

оцена испуњености услова и 

критеријума у погледу носиоца 

програма, форме предлога програма и 

адекватности предложеног програма, 

утврђених Законом, овим правилником 

и јавним позивом када су у питању 

посебни програми.  

Прву фазу спроводи општина 

Баточина. 

У другој фази врши се 

вредновање квалитета програма према 

критеријумима утврђеним у Табели 

вредновања из чл. 25. и 26. овог 

правилника, и утврђује предлог 

Општинском већу за одобрење 

програма.  

Општинско веће доноси у другој 

фази одлуку о одбијању предлога 

програма, на предлог Комисије, 

уколико је предлог програма искључен 

из евалуационог процеса у складу са 

чланом 25. ст. 3. и 4.  и чланом 26. став 

3. овог правилника. 

Другу фазу спроводи Комисија.  

О раду Комисије води се 

записник, који потписују председник и 

чланови Комисије.  

Ако је предложени програм 

прошао претходне две фазе, у трећој 

фази доноси се коначна одлука о 

одобравању програма и одређењу 

висине средстава за реализацију 

програма.  

У трећој фази Општинско веће 

одлучује, на основу предлога Комисије.  

Непотпуни предлози програма 

не враћају се подносиоцу предлога. 

Техничку и административну 

помоћ Комисији пружају овлашћена 

запослена лица у Општинској управи. 

 

Члан 28. 

Вредновање квалитета програма 

спроводи се тако што сваки члан 

Комисије врши оцењивање 

достављених програма према табелама 

вредновања, а укупан број бодова се 

утврђује на основу просечних оцена у 

оквиру појединих секција, ако овим 

правилником није другачије одређено. 

Комисија може једногласном 

одлуком  одлучити да се оцењивање 

према табелама вредновања квалитета 

програма врши гласањем чланова 

Комисије на седници Комисије. 

Вредновање програма врши се 

на Обрасцу 10 који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 29. 

На основу извршених 

вредновања квалитета програма, 

Комисија утврђује прелиминарни 

предлог за одобрење програма. 

Комисија сваки предлог 

програма обележава и следећим 

коментарима: ,,Не захтева додатне 

преговоре” или ,,Захтева додатне 

преговоре”. Уколико се прелиминарним 

предлогом за одобрење програма 

предвиђају мања средства него што су 

финансијским планом предлога 

програма предвиђена, програм се 

обавезно означава коментаром „Захтева 

додатне проговоре”. 

У случају коментара да предлог 

програма захтева додатне преговоре,  

Комисија установљава оквир за 

преговоре и води преговоре, с тим да се 

током преговора обавезно дефинише и 

које ће се програмске активности 

реализовати, уколико програму треба да 

се одобре мања средства од оних 

утврђених буџетом предлога програма. 

Предност у преговорима даје се 

програмима који су према оцени 

Комисије бољег квалитета. 

Резултат преговора може бити 

позитиван и негативан. Позитиван 

исход преговора не мора да значи 

аутоматско одобравање средстава. 

Након завршених преговора, 

Комисија утврђује коначни предлог и 

доставља га Општинском већу. 

 

Члан 30. 

Предлог да се програм не 

прихвати и не одобре средства 
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Комисија даје у следећим случајевима, 

водећи рачуна о укупно расположивим 

буџетским средствима за финансирање 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта: 

1) програм није довољно 

релевантан са становишта остваривања 

циљева утврђених Националном 

стратегијом развоја спорта или 

Програмом развоја спорта у општини 

Баточина; 

2) други програми су 

приоритетнији, у складу са чланом 138. 

став 7. Закона; 

3) финансијске и оперативне 

могућности подносиоца програма нису 

довољне; 

4) програм је лошијег 

квалитета, односно добио је мањи број 

бодова током процене квалитета 

предлога програма у односу на 

одабране предлоге програма; 

5) резултати преговора нису 

имали позитиван исход. 

Непотпуни предлози програма се 

не враћају подносиоцу предлога. 

 

Члан 31. 

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 

Општинско веће, на основу предлога 

Комисије.  

Одобравање предложених 

програма и средстава од стране 

Општинског већа заснива се на значају 

реализације програма за задовољавање 

потреба и интереса грађана у области 

спорта, конзистентности програма са 

циљевима Националне стратегије 

развоја спорта и Програма развоја 

спорта у општини Баточина, квалитету 

програма, очекиваним резултатима 

реализације програма, одрживости 

програма и рационалности, рангу 

спортских грана, рангу (категорији) 

спортских организација и укупне суме 

предвиђене за финансирање програма у 

одређеној области потреба и интереса 

грађана у области спорта у општини 

Баточина. 

О одобрењу годишњих и 

посебних програма Општинско веће 

одлучује појединачним решењем. 

Решења Општинског већа о 

одобрењу годишњег и посебног 

програма су коначна и против њих се 

може водити управни спор. Предмет 

управног спора не може бити, у складу 

са Законом, износ добијених средстава 

по основу годишњих и посебних 

програма. 

 

 

Члан 32. 

Са подносиоцем одобреног 

програма, у складу са Законом, 

председник општине закључује уговор 

о реализовању програма. 

Председник општине закључује 

са носиоцем годишњег програма уговор 

за сваку од области  потреба и интереса 

грађана из члана 137. став 1. Закона за 

коју је поднет предлог програма. 

Ако се носилац одобреног 

програма не одазове позиву за 

закључење уговора у року од осам дана 

од дана пријема позива, сагласно 

Закону, сматраће се да је одустао од 

предлога програма. 

Ако су носиоцу програма за 

реализацију одобреног програма 

додељена мања средства од средстава 

наведених у финансијском плану 

програма, носилац програма је обавезан 

да пре закључења уговора о 

реализовању програма усклади 

финансијски план програма и план 

реализације програмских активности са 

висином додељених средстава и 

одобреним активностима на 

реализацији програма, и да достави 

Општинском већу допуну, односно 

измену предложеног програма 
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усаглашену са висином одобрених 

средстава. 

Уговор о реализовању програма 

којим се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина закључен супротно одредбама 

Закона и овог правилника ништав је, у 

складу са чланом 138. став 9. Закона. 

 

Члан 33. 

Одобрени износ средстава за 

реализацију програма преноси се 

организацији која реализује програм у 

складу са уговором и одобреним 

квотама буџета општине Баточина. 

 

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА 

 

Члан 34. 

Носиоци одобрених програма 

обавезни су да Општинском већу, на 

његов захтев, као и у року који је 

предвиђен овим правилником и 

уговором о реализовању програма, а 

најмање једном годишње, доставе 

извештај са потребном документацијом 

о остваривању програма или делова 

програма и коришћењу средстава 

буџета општине Баточина. 

Периодични извештај се подноси 

у року од 15 дана по истеку сваког 

квартала у току реализације програма, 

на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део, 

ако овим правилником није другачије 

одређено.  

Председник општине може 

затражити да се уз периодични 

извештај достави и целокупна 

документација везана за извршена 

плаћања (изводи, рачуни и др.). 

Наредна авансна уплата 

буџетских средстава неће се уплаћивати 

оним носиоцима програма који не 

доставе периодични извештај. 

Извештај о реализацији 

годишњег програма садржи извештај по 

свакој програмској целини и по свакој 

области потреба и интереса грађана у 

области спорта из члана 137. став 1. 

Закона у којој се програм реализује. 

Носиоци одобреног програма у 

завршном извештају о реализацији 

програма врше и процену постигнутих 

резултата са становишта постављених 

циљева (самоевалуација). 

Општинско веће може 

обуставити даље финансирање 

програма, односно једнострано 

раскинути уговор о реализовању 

програма ако носилац одобреног 

програма не достави извештај у року 

предвиђеном уговором. 

Носилац програма је у обавези 

да у року од 15 дана од завршетка 

реализације програма достави 

Општинском већу завршни (коначни) 

извештај о реализацији програма, са 

фотокопијама комплетне документације 

о утрошку средстава, означене на начин 

који је доводи у везу са одређеном 

врстом трошкова из финансијског плана 

програма, оверене сопственим печатом. 

Уз завршни извештај о 

реализацији програма коме је одобрено 

више од један милион динара подноси 

се и извештај ревизора (ревизија 

испуњења уговорних обавеза). 

Извештај из става 8. овог члана 

подноси се на Обрасцу 7, који је 

одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Извештај о реализацији 

програма 

изградње/опремања/одржавања 

спортских објеката подноси се на 

Обрасцу 8, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Општинско веће разматра само 

оне извештаје о реализацији програма 

који су поднети на прописаном 

обрасцу. 

У извештај из става 1. овог члана 

уносе се одговарајући подаци о 

личности из члана 5. став 10. Закона 

лица која су учествовала у реализацији 

програма. 

Документација која се подноси 

уз периодични или завршни извештај 
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мора да упућује на ставку (део) 

извештаја на који се односи, односно 

документација која се односи на 

утрошак средстава мора да упућује на 

конкретни трошак из финансијског 

плана програма. 

Документација која се подноси уз 

периодични или завршни извештај а 

односи се на утрошак средстава 

подноси се у целости, нумерички се 

означава и у прилогу се ређа узлазним 

редоследом. 

 

Члан 35. 

Општинско веће врши по 

завршетку програма  анализу 

реализације програма и постизања 

планираних ефеката, с циљем да се 

утврди: да ли је програм спроведен 

ефикасно и ефективно у односу на 

постављене индикаторе; да ли су 

постављени циљеви били релевантни; 

да ли су постигнути очекивани 

резултати; да ли је остварен очекивани 

утицај; да ли су остварени утицаји у 

складу са утрошком средстава; да ли је 

обезбеђена одрживост. 

Општинско веће може 

ангажовати и одговарајуће стручњаке за 

спољну евалуацију реализације 

одобрених програма. 

Спортски савез општине 

Баточина, као овлашћени предлагач 

годишњих програма,  дужан је да, у 

складу са Законом и својим статутом, 

прати реализацију одобрених програма 

и да на крају реализације програма 

подноси извештај Општинском већу о 

остваривању циљева и ефеката 

програма, а ако се уоче озбиљни 

проблеми и недостаци у реализацији 

програма, и пре тога. 

Организације у области спорта, 

носиоци годишњих програма,  обавезни 

су да Спортском савезу општине 

Баточина, као предлагачу програма, 

пруже све потребне информације и 

омогуће увид у сва документа и све 

активности везане за реализацију 

програма, као и да им достављају у исто 

време када и Општинском  већу 

примерак извештаја о реализацији 

програма. 

 

Члан 36. 

Носиоци програма који не 

утроше одобрена буџетска средства по 

некој од авансних уплата, дужни су да у 

периодичном извештају образложе 

разлоге због којих та средства нису 

утрошена, и да траже одобрење да се та 

средства пренесу у наредни период, уз 

подношење доказа да се средства налазе 

на њиховом рачуну. 

Носилац програма је обавезан да 

по подношењу завршног извештаја 

изврши повраћај неутрошених 

средстава на крају године у буџет 

општине Баточина.  

Изузетно, Општинско веће може, 

уколико објективне потребе и 

околности то захтевају, да одобри да се 

неутрошена средства на годишњем 

нивоу користе као авансне уплате за 

реализацију активности из одобреног 

годишњег програма за наредну годину, 

за исте намене, с тим да се, по истом 

основу, не захтевају додатна средства за 

програм у текућој години и водећи 

рачуна да су авансне уплате нужне за 

несметану реализацију програма, као и 

да не угрожавају основни циљ програма 

и не нарушавају наменско коришћење 

средстава. 

 

Члан 37. 

Носиоци одобреног програма у 

року од 15 дана од дана усвајања 

завршног извештаја о реализацији 

програма чине доступним јавности 

извештај о свом раду и о обиму и 

начину стицања и коришћења средстава 

и тај извештај достављају Општинском 

већу. 

Извештај из става 1. овог члана 

објављује се и на интернет сајту 

носиоца програма и мора бити доступан 

јавности током целе године. 

На свим документима и 

медијским промоцијама везаним за 
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реализовање програма којима се 

остварују потребе и интереси грађана у 

области спорта мора бити истакнуто да 

се програм финансира средствима из 

буџета општине Баточина. 

 

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА 

 

Члан 38. 

Носилац програма води све 

потребне евиденције које омогућавају 

овлашћеним лицима општине Баточина 

спровођење контроле реализовања 

програма и утрошка средстава. 

Носилац одобреног програма 

дужан је да чува евиденцију, односно 

документацију која се односи на 

реализовање тог програма десет година 

од дана када је тај програм завршен, ако 

законом није друкчије одређено. 

Носилац програма је у обавези 

да овлашћеним лицима општине 

Баточина омогући увид у целокупну 

документацију и сва места везана за 

реализацију уговореног програма, и у 

поступку контроле пружи им сва 

потребна обавештења. 

Носилац програма је у обавези 

да омогући овлашћеним лицима 

општине Баточина увид у податке које 

воде трећа лица, а у вези су са 

коришћењем одобрених средстава и 

реализацијом програма. 

 

Члан 39. 

Носилац одобреног програма 

коме су пренета средства дужан је да 

наменски користи средства добијена из 

буџета општине Баточина. 

Средства добијена из буџета 

општине Баточина за реализовање 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта морају се вратити, у целости или 

делимично, даваоцу средстава, заједно 

са затезном каматом од момента 

пријема, у случајевима утврђеним у 

члану 133. ст. 1–3. Закона. 

Носилац одобреног програма 

обавезан је да набавку добара, услуга 

или радова у оквиру одобрених 

средстава врши у складу са законом 

којим се уређују јавне набавке. 

Реализовани трошкови су 

прихватљиви, ако већ нису 

финансирани из других јавних прихода, 

да су директно повезани са одобреним 

програмом, да су настали након 

потписивања уговора о реализацији 

програма, да су регистровани кроз 

одговарајућу књиговодствену 

документацију, да се могу поткрепити 

оригиналном документацијом са јасно 

наведеним датумом и износом и да се 

слажу са максималним вредностима 

одобрених трошкова у финансијском 

плану програма. 

 

Члан 40. 

Измене у погледу одобрених 

средстава за реализацију програма, 

могу се извршити ако се:  

1) не угрожава основни циљ 

програма;  

2) средства компензују у оквиру 

одређене врсте трошка, као и између 

различитих врста трошкова, обраћајући 

пажњу на то да варијација не сме да 

прелази 10% од првобитно одобрене 

суме новца у оквиру сваке врсте 

трошка.  

У случајевима из става 1. овог 

члана, носилац програма може да током 

реализације програма изврши измену 

финансијског плана програма и да о 

томе обавести Општинско веће.  

У свим другим случајевима мора 

да се унапред поднесе писани захтев 

Општинском већу за одобрење 

одступања, уз додатно објашњење, с 

тим да се такав захтев може поднети до 

1. децембра када су у питању годишњи 

програми, а за посебне програме у току 

реализације програма или пре 

утврђеног крајњег рока за реализацију 

програма. 

 

Члан 41. 
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Финансирање реализације 

програма може се обуставити ако 

носилац програма: 

1) на захтев овлашћеног лица 

општине Баточина, као и у роковима 

утврђеним уговором о реализовању 

програма, није доставио извештај са 

потребном комплетном документацијом 

о остваривању програма или делова 

програма и коришћењу средстава буџета 

општине;  

2) употребљава средства 

ненаменски, у потпуности или 

делимично; 

3) не поштује динамику 

реализовања програма или се не 

придржава прописаних или уговорених 

мера које су утврђене у циљу 

обезбеђења реализације програма; 

4) престане да испуњава 

услове који су на основу Закона и овог 

правилника потребни за одобрење 

програма; 

5) спречи или онемогући 

спровођење прописаних, односно 

уговорених контролних мера; 

6) не достави Спортском 

савезу општине Баточина, као 

овлашћеном предлагачу годишњих 

програма, потребне информације, 

односно не омогући увид у документа и 

активности везане за реализацију 

годишњег програма; 

7) у другим случајевима 

очигледно не може да реализује 

програм у битном делу како је 

планирано. 

Носилац неће одговарати за 

кашњења или неизвршавање обавеза 

предвиђених уговором о реализацији 

програма, када до неизвршења дође 

услед елементарних непогода, налога 

државних органа, и других околности 

које су изван реалне контроле и нису 

последица грешке или немара носиоца 

програма. 

 

Члан 42. 

Председник општине ставља на 

увид јавности, у складу са законом: 

извештај о поднетим предлозима 

програма са траженим износом 

средстава, извештај о одобреним 

програмима са износом одобрених 

средстава, годишњи извештај о 

реализовању свих одобрених програма 

за задовољавање потреба и интереса 

грађана у спорту. 

Извештаји из става 1. овог члана 

обавезно се објављују на интернет 

страници општине Баточина. 

 

Члан 43. 

У складу са Законом, Општинско 

веће врши, по завршетку одобреног 

програма, анализу реализације 

програма и постизања планираних 

ефеката и, у случају да оцени да 

планирани ефекти нису постигнути у 

битном делу пропустом носиоца 

програма, затражиће од носиоца 

програма да одржи скупштину, односно 

одговарајући орган, у року од 60 дана 

ради утврђења одговорности лица која 

су реализовала програм и лица која су 

учествовала у доношењу одлука које су 

довеле до непостизања планираних 

ефеката програма.  

Носилац програма је дужан да 

обавести Општинско веће о датуму 

одржавања скупштине и одлукама које 

су донете у погледу утврђивања 

одговорности, у складу са ставом 1. 

овог члана. 

 

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 

И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА 

ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И 

ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

Члан 44. 

У поступку одобравања 

програма, односно пројеката изградње, 

опремања и одржавања спортских 

објеката, поред критеријума утврђених 

у члану 8. овог правилника, цени се 

испуњеност следећих критеријума: 

1) да за планиране 

активности постоји потребна 
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документација, у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња 

објеката; 

2) да је обезбеђена локација 

за изградњу спортског објекта; 

3) да спортски објекат 

испуњава услове прописане актом 

којим су уређени услови за обављање 

спортских делатности, у складу са 

Законом;  

4) да је спортски објекат 

категорисан у складу са националном 

категоризацијом спортских објеката; 

5) да је спортски објекат 

уписан у матичну евиденцију спортских 

објеката, у складу са Законом; 

6) да је у питању капитално 

одржавање спортског објекта 

(реконструкција, доградња, адаптација 

и санација); 

7) да су радови на изградњи 

и капиталном одржавању спортских 

објеката предвиђени одговарајућом 

планском документацијом; 

8) да је премер и предрачун 

радова на изградњи, односно 

одржавању спортског објекта урађен и 

оверен од стране стручног лица;  

9) да је земљиште на којем 

се планира изградња новог спортског 

објекта у јавној својини; 

10) да је спортски објекат у 

јавној својини (у целини или 

делимично); 

11) да носилац програма из 

сопствених средстава сноси трошкове 

припремних радова, израде техничке 

документације, ангажовања стручног 

надзора, техничког пријема, укњижбе; 

12) да се изградња и 

одржавање и опремање спортског 

објекта у оквирима јавно-приватног 

партнерства врши под условима и на 

начин утврђен законом којим је уређено 

јавно-приватно партнерство; 

13) да се уговором  регулишу 

сва својинска и имовинска питања у 

вези са изградњом и одржавањем 

спортског објекта, у складу са законом 

којим је уређена јавна својина и другим 

законима. 

 

 

 

Члан 45. 

Власник, односно корисник 

земљишта или спортског објекта 

подноси предлог пројекта изградње, 

опремања  и одржавања спортског 

објекта уз сагласност власника 

земљишта, односно спортског објекта.  

Предлог пројекта изградње и 

капиталног одржавања  спортског 

објекта могу заједнички да поднесе 

више овлашћених подносилаца, у 

случају сусвојине на земљишту или 

објекту. 

Опремање спортског објекта 

подразумева опрему која се уграђује у 

спортски објекат и са њим чини 

функционалну техничко-технолошку 

целину. 

Одржавање спортског објекта 

подразумева капитално одржавање у 

смислу извођења радова на 

реконструкцији, доградњи, адаптацији 

и санацији спортских објеката. 

Предлог годишњег пројекта 

(програма) изградње, опремања  и 

одржавања спортског објекта чине 

појединачни пројекти, који се, у складу 

са садржајем, групишу у посебне 

програме:  

1) изградња спортских и 

рекреативних објеката; 

2) капитално одржавање 

спортских и рекреативних 

објеката; 

3) изградња спортских објеката 

за потребе образовања; 

4) капитално одржавање 

спортских објеката за 

потребе образовања; 

5) изградња и прилагођавање 

спортских објеката за лица са посебним 

потребама и инвалидитетом. 

 

Члан 46. 
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Уз пројекат изградње и 

одржавања спортског објекта мора бити 

приложена документација којом се 

доказује испуњеност прописаних 

услова и критеријума према закону 

којим се уређује област планирања и 

изградње, као и документација о 

спровођењу програма (предрачун 

радова; власнички лист за земљиште и 

објекат; уговор о заједничком улагању; 

локацијска дозвола, грађевинска 

дозвола или решење којим се одобрава 

извођење радова на адаптацији или 

санацији спортског објекта; главни 

пројекат према закону којим се уређује 

област планирања и изградње; окончана 

или последња привремена ситуацију за 

извршене радове и извештај надзорног 

органа – код фазне изградње; други 

докази). 

 

 

Члан 47. 

Годишњи пројекат изградње и 

инвестиционог одржавања спортских 

објеката извршава се према динамици 

утврђеној програмским календаром у 

складу са Законом. 

 

 

Члан 48. 

Носилац пројекта образује, 

након обавештења о одобрењу 

програма, тим за спровођење програма 

и одређује руководиоца и његове 

чланове. 

Носилац пројекта, по извршеном 

техничком прегледу и извршеној 

записничкој примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова, дужан је да 

обезбеди употребну дозволу. 

 

 

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ 

КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА 

 

Члан 49. 

Финансирање програма 

стипендирања за спортско усавршавање 

категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста, врши се у 

складу са следећим критеријумима: 

1) да је у питању спортиста 

аматер, у складу са Законом и 

спортским правилима; 

2) да је спортиста 

држављанин Републике Србије; 

3) да је спортиста у текућој 

години рангиран у складу са чланом 

140. став 2. Закона; 

4) да га његова спортска 

организација предложи за добијање 

стипендије; 

5) да се у текућој години 

бави спортским активностима у 

спортским организацијама у општини 

Баточина; 

6) да испуњава обавезе 

према националној спортској 

репрезентацији у коју је позван;  

7) да у текућој години има 

статус ученика и да је у претходној 

школској години остварио минимално 

врлодобар успех – за спортисте узраста 

од 15 до 19 година; 

8) да му је утврђена 

здравствена способност за обављање 

спортских активности у складу са 

Законом; 

9) да поштује антидопинг 

правила прописана Законом о 

спречавању допинга у спорту; 

10) да је његово понашање на 

спортским теренима и изван њих у 

складу са спортским духом и фер 

плејом. 

Право на стипендију престаје 

спортисти престанком испуњавања 

услова из става 1. овог члана, на основу 

одлуке Општинског већа. 

Општинско веће посебном 

одлуком утврђује максимални број 

стипендија које могу добити спортисти 

за спортско усавршавање исте спортске 

организације, у зависности од ранга 

спорта утврђеног Националном 

категоризацијом спортова, и висину 
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месечног износа стипендија у 

зависности од категорије спортисте 

(заслужни спортиста, спортиста 

међународног разреда, спортиста 

националног разреда, перспективни 

спортиста, други категорисани 

спортиста). 

Са спортистом коме је одлуком 

Општинског већа додељена стипендија 

за спортско усавршавање председник 

општине закључује уговор о 

одобравању стипендије, на основу кога 

се спортисти месечно исплаћује 

стипендија и који обавезно садржи 

податке о новчаном износу месечне 

стипендије, роковима исплате, року 

важења уговора и правима и обавезама 

спортисте. 

 

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И 

НАГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ 

СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И 

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

Члан 50. 

Годишње спортско признање 

општине Баточина додељује се у виду 

повеље и новчане награде за: 

1) освојену медаљу на великим 

међународним спортским 

такмичењима; 

2) освојено национално, 

регионално или европско клупско 

првенство; 

3) дугогодишњи изузетан 

допринос развоју спорта у општини 

Баточина и/или Републици Србији. 

Годишње спортско признање из 

става 1. овог члана може се доделити 

спортској организацији, спортисти или 

спортском стручњаку. 

Општинско веће утврђује висину 

новчане награде из става 1. овог члана. 

Општинско веће утврђује изглед 

повеље из става 1. овог члана. 

У случају да спортска 

организација или спортиста, односно 

спортски стручњак у истој години 

оствари више спортских резултата који 

представљају основ за добијање 

признања и награде из става 1. овог 

члана, може се одобрити само једно 

признање и новчана награда за најбољи 

(највреднији) спортски резултат 

остварен у претходној години. 

Са спортском организацијом, 

спортским стручњаком или спортистом  

из става 2. овог члана председник 

општине закључује, на основу одлуке 

Општинског већа о додели спортског 

признања, уговор о додели новчане 

награде  

 

X. ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 

ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Члан 51. 

У циљу рационалног и 

наменског коришћења спортских сала и 

спортских објеката у државној својини 

чији је корисник општина Баточина, 

односно који су у јавној својини 

општине Баточина, спортским 

организацијама се може одобрити 

њихово бесплатно коришћење за 

спортске активности, односно доделити 

бесплатни термини за тренирање и 

обављање других спортских активности 

ако су поред општих услова и 

критеријума утврђених овим 

правилником испуњени и следећи 

услови: 

1) да су све спортске активности 

које се у спортском објекту обављају 

бесплатне за све спортисте учеснике у 

реализацији програма; 

2) да је претежни део спортских 

активности тренирања везан за рад са 

децом и младим. 

Општинско веће утврђује укупан 

број слободних бесплатних термина (у 

сатима) по појединим спортским 

објектима, и о финансирању тих 

термина закључује уговор са 
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организацијом у области спорта која 

управља спортским објектима из става 

1. овог члана. 

Спортска организација из става 

1. овог члана обавезна је да сале и 

спортске објекте у којима обавља 

спортске активности користи у складу 

са законом, пратећим подзаконским 

актима, спортским правилима и 

уговором о реализацији програма. 

 

XI. ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 

ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ОПШТИНУ БАТОЧИНА 

 

Члан 52. 

Годишњи програм из члана 137. 

став 1. тачка 8) Закона може се 

одобрити само организацији у области 

спорта која поред општих услова и 

критеријума утврђених овим 

правилником испуњава и услов да је 

одлуком Општинског већа утврђена као 

организација у области спорта од 

посебног значаја за општину Баточина у 

складу са ст. 2–7. овог члана. 

Општинско веће својом одлуком, 

на предлог председника општине, 

утврђује организације у области спорта 

на територији општине Баточина од 

посебног значаја за општину Баточина. 

Спортски савез општине 

Баточина је као надлежни 

територијални спортски савез 

територијални спортски савез од 

посебног значаја за општину. 

Општинско веће одлуку из става 

2. овог члана доноси, у складу са 

чланом 137. став 1. тачка 8) Закона, у 

зависности од тога каква је унутрашња 

организованост организације, који је 

ранг спортске гране према Националној 

категоризацији спортова, колики је број 

учлањених организација и спортиста, 

каква је спортска традиција и спортски 

резултати организације, у којој мери се 

унапређује стручни рад, у ком рангу 

такмичења организација учествује, број 

екипа организације које се такмиче у 

оквиру надлежног националног 

гранског спортског савеза (и мушкарци 

и жене, у свим категоријама), чланства 

у надлежном националном спортском 

савезу, испуњености услова за 

обављање спортских активности и 

делатности у складу са Законом, у којој 

мери се повећава обухват бављења 

грађана спортом, поседовање спортских 

објеката, као и према томе у којој мери 

се делатност организације уклапа у 

приоритете утврђене Програмом 

развоја спорта у општини Баточина. 

Предлог да се одређена 

организација у области спорта утврди 

за организацију од посебног значаја за 

општину Баточина може дати свака 

организација у области спорта са 

територије општине Баточина, уз 

подношење документације којом се 

доказује испуњеност критеријума из 

става 4. овог члана. 

При доношењу одлуке из става 

2. овог члана Општинско веће води 

рачуна и о томе у којој мери су 

активности организације у области 

спорта од значаја за реализацију 

Националне стратегије развоја спорта и 

Програма развоја спорта у општини 

Баточина.  

Општинско веће пре доношења 

одлуке из става 2. овог члана прибавља 

мишљење Спортског савеза општине 

Баточина. 

Општинско веће доноси одлуку 

да одређеној организацији престаје 

статус организације у области спорта 

која је од посебног значаја за општину 

Баточина када организација престане да 

испуњава критеријуме из става 4. овог 

члана на основу којих је стекла тај 

статус. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 53. 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

152 

 

Поступак одобрења програма 

којим се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта који 

је започет, а није окончан до дана 

ступања на снагу овог правилника, 

окончаће се по одредбама овог  

правилника. 

Обавеза коришћења Матрице 

логичког оквира и SWOT анализе из 

члана 9. став 3. овог правилника 

примењује се код годишњих програма 

који се подносе у 2018. години. 

Спортски савез општине 

Баточина подноси извештај 

општинском већу  о остваривању 

циљева и ефеката годишњих програма 

чији је предлагач почев од годишњих 

програма за 2017. годину. 

 

Члан 54. 

Даном ступања на снагу овог 

правилника престаје да важи 

Правилник о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина”, бр.30/17). 

 

Члан 55. 

Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-5/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић
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Образац 1 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

 

У ___. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: .......................................................... 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 

 

 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА  

 

 

Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб 

страна) 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

 

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси 

Спортски савез општине Баточина, сходно члану 138. став 5. Закона о 

спорту. 

 

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив  

Скраћени назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб  
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страна) 

Број текућег рачуна и 

назив и адреса банке 

 

Број текућег рачуна за 

финансирање годишњих 

програма и назив и адреса 

банке 

 

Порески идентификациони 

број 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон 

 

Грана/област  спорта  

Ранг гране спорта у 

Националној 

категоризацији  спортова 

 

Ранг надлежног 

националног гранског 

спортског савеза 

 

Орган код кога је 

организација регистрована 

и регистарски број 

 

Име и презиме, функција, 

датум избора и дужина 

мандата лица овлашћеног 

за заступање, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон 

 

Име и презиме 

председника органа управе 

организације, адреса, мејл 

и телефон 

 

Укупан број чланова (по 

категоријама) 

 

Број регистрованих и број  
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категорисаних (по 

категоријама) спортиста 

Број регистрованих жена 

спортиста 

 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортских 

стручњака 

 

Укупан број запослених  

Укупан број спортских 

организација чланова 

организације 

 

Датум одржавања 

последње Изборне 

скупштине 

 

Датум одржавања 

последње седнице 

Скупштине 

 

Укупни приходи у 

претходној години  

 

Укупни приходи у 

претходној години из 

јавних прихода (сви 

извори), укључујући и 

јавна предузећа и друге 

организације којима је 

оснивач Република Србија, 

АП и ЈЛС 

 

Планирани приходи у 

текућој години 

 

Да ли  постоје ограничења 

у коришћењу имовине и 

обављању делатности 

(стечај,  ликвидација, 
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забрана обављања 

делатности) 

Да ли организација има у 

току судске и арбитражне 

спорове (које и вредност 

спора) 

 

Да ли је организација у 

последње две године 

правноснажном одлуком 

кажњена за прекршај или 

привредни преступ у вези 

са својим финансијским 

пословањем, коришћењем 

имовине, раду са децом и 

спречавању негативних 

појава у спорту 

 

Да ли организација има 

блокаду рачуна, пореске 

дугове или дугове према 

организацијама социјалног 

осигурања 

 

Назив програма који је у 

претходној години 

финансиран из јавних 

прихода,  број уговора, 

датум подношења 

извештаја и да ли је 

реализација програма 

позитивно оцењена 

 

Број под којим је 

организација уписана у 

матичној евиденцији и 

датум уписа 

 

Број и датум решења 

спортског инспектора о 

испуњености услова за 

обављање спортских 

активности и делатности 

 

Ранг спортске 

организације према 
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Категоризацији спортских 

организација у ЈЛС 
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ДЕО 2/1 

 

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се 

програм односи (заокружити област на коју се предлог програма односи): 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске 

рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, 

жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1); 

2) организација спортских такмичења од посебног значаја за 

јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 3); 

3) учешће спортских организација са територије јединице 

локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – 

члан 137. став 1. тачка 5); 

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски 

спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и 

друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска 

такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5); 

5) делатност организација у области спорта са седиштем на 

територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за 

јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8); 

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и 

осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће 

бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. став 1. тачка 

12); 

7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција 

релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у 

области спорта на територији јединице локалне самоуправе, 

истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 

137. став 1. тачка 13); 

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са 

територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања 

висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста – 

члан 137. став 1. тачка 14). 

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, 

за сваку област потреба и интереса грађана под тачкама 1)–10) 

попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 

1)–10). Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5. 
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ДЕО 2/2 

 

Програм у области (из 2/1):  

 

 

 

 

1. Назив програма  

 

 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује) 

 

 

3. Средства из буџета општине/града 

 

 

Укупни трошкови 

програма 

Средства буџета 

општине/града 

% укупних трошкова 

које финансира 

општина/град 

 

 

  

 

 

4. Кратак садржај (опис) програма – укратко представити: 

(Код организације спортског такмичења од посебног значаја за 

општину/град навести опис организационе шеме и начин непосредног 

управљања организацијом такмичења) 

 

 

5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – 

Означење и опис програмских целина и активности – навести 

хронолошки све активности које ће се реализовати у оквиру 

програма, и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће се 

навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како 

ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 

 

 

6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и 

план активности): 

 

6.1. Време  

6.2. Време почетка реализације  
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6.3. Време завршетка реализације  

6.4. Активности/програмске целине по месецима 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесн

ик 

              

              

              

              

              

              

              

(означавање се врши са XX) 

 

 

7. Учесници у реализацији програма: 

 

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње 

искуство) 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у 

програму; код организације спортског такмичења од посебног значаја 

за општину/град: очекивани број спортских организација и спортиста 

на такмичењу, број службених лица надлежног спортског савеза) 

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама)  

7.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену 

улогу сваког партнера 

 

 

8. Очекивани резултати програма: 

8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма 

8.2. Опис резултата – резултати (користи које настају као последица 

успешно изведених активности); утицај на циљне групе; 

публикације и остали производи; могућност понављања 

 

 

9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, 

укључујући и наменско коришћење средстава, и вршити 

оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити 

унутрашња или спољна): 

 

9.1. Како ће се пратити реализација програма? 

9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 
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9.3. План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности 

програма користити (са становишта ефикасности, успешности, 

утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, 

када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто пратити и 

оцењивати; индикатори успешности реализације програма? 

 

 

 

10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама 

трошкови: 

 

10.1. Укупна вредног програма  

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма  

10.3. Финансијски план програма 

 

 

Потребна средства за реализацију програма 

 

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 

Општина Баточина  

Друге јавне власти  (навести који)  

Надлежни спортски савез  

Сопствена средства  

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

 

Укупни трошкови за реализацију програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА 

по 

јединиц

и УКУПНО 

Директни трошкови     

1. трошкови путовања 

(превоз) за спортисте и 

спортске стручњаке који 

непосредно учествују у 

реализацији програма      

2. трошкови путовања     
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(превоз) за друга лица која  

непосредно учествују у 

реализацији програма 

3. трошкови куповине 

спортске опреме (дресови, 

тренерке, торбе, лопте и 

др.) и реквизита     

4. трошкови куповине 

остале основне опреме 

потребне за непосредну 

реализацију програма 

(струњаче, чамци, 

једрилице, гимнастичке 

справе, кошеви, голови и 

др.)     

5. трошкови смештаја и 

исхране     

6. трошкови котизације за 

учешће на такмичењу     

7. трошкови изнајмљивања 

простора       

8. трошкови изнајмљивања 

опреме и реквизита     

9. трошкови прилагођавања 

спортског објекта 

захтевима одржавања 

одређеног такмичења     

10. хонорари лица која 

учествују у реализацији 

програма     

11. транспорт опреме и 

реквизита     

12. осигурање врхунских 

спортиста и спортских 

стручњака (члан 21. Закона 

о спорту)     

13. осигурање опреме 

потребне за непосредну 

реализацију програма     

14. осигурање учесника 

такмичења     

15. финансијске услуге     
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(банкарске и 

књиговодствене) 

16. визе     

17. ширење информација и 

комуникације      

18. маркетинг и набавка 

пропагандног материјала     

19. превод докумената     

20. штампање публикација 

и материјала     

21. набавка средстава за 

опоравак спортиста, 

преписана од стране 

овлашћеног доктора     

22. здравствени прегледи 

спортиста и медицинска 

едукација     

23. антидопинг контрола и 

едукација     

24. спровођење екстерне 

ревизије реализације 

програма     

25. трошкови зараде лица 

запослених на реализацији 

програма (бруто зарада)     

26.  спровођење јавних 

набавки      

27. набавка стручне 

литературе и 

компјутерских програма     

28. школарине и стручно 

оспособљавање, као и 

котизације за учешће у 

стручном усавршавању  

спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту     

29. чланске обавезе према  

надлежном националном 

спортском савезу     

30. трошкови обезбеђења и 

лекарске службе на 

такмичењу     
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31.  куповина и 

изнајмљивање возила     

32. набавка пехара, медаља, 

диплома и сл.     

33. дневнице спортиста и 

спортских стручњака који 

учествују на припремама, 

односно спортском 

такмичењу     

34. дневнице других лица 

која учествују у 

реализацији програма     

35. лекови, суплементи и 

медицинска помагала     

36. набавка канцеларијске 

опреме (компјутер, 

телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) 

неопходне за реализацију 

програма     

37. набавка канцеларијског 

материјала неопходног за 

реализацију програма 

(оловке, папир и др.)     

38. трошкови котизације за 

организацију спортског 

такмичења     

Укупни оправдани 

директни трошкови     

Индиректни трошкови 

носиоца програма 

(максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)     

1. зараде запослених код 

носиоца програма који не 

реализују непосредно 

програмске активности     

2. остали трошкови 

(трошкови комуналних 

услуга, ПТТ трошкови, 

интернет,  набавка     
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канцеларијског материјала 

и сл.) 

Укупни индиректни 

трошкови     

УКУПНО     

 

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће 

(допуштене) финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени 

трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити 

на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На 

пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у 

земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији 

програма разделити према називима радних места, односно улози у 

реализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту 

опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, 

торбе) итд. Финансијски план програма може бити приложен и као 

посебна ексел табела. 

 

 

10.4. Динамички план коришћења средстава 

 

 10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова) 

– Трошкови припрема за такмичење 

– Трошкови учешћа на такмичењу  

 

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано 

 

 

 

12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског 

савеза (код програма организације спортског такмичења) 

 

 

13. Посебне напомене: 

 

 

 

 

 

ДЕО 3 
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СПОРТСКИ САВЕЗ општине Баточина 

 

 

ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

Р. 

бр. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ОБЛАСТИ 

СПОРТА 

Средства 

одобрена у 

претх. години 

Потребна 

средства 

Предлог 

средстава 

1.     

1.1.     

1.2.     

1.3.     

2.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

НАПОМЕНА: Када се за исту организацију у области спорта подноси 

више годишњих програма за различите области потреба и интереса 

грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, у првом реду (1) уносе се 

укупна средства за све предложене годишње програме, а у подредовима 

(1.1, 1.2, 1.3...) уносе се подаци за сваки предложени годишњи програм 

према областима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту. 

 

Место и датум: _______________________________ 
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                                                            М. П. 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

    СПОРТСКОГ САВЕЗА ______________ 

 

 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

169 

 

ДЕО 4 

 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

 

Носилац програма:  

  

 

Бр. Врста прилога 

(обавезни) 

Предлагач 

програма 

(означити 

X) 

ЈЛС Напомене 

1. пропратно писмо    

2.  копија решења о 

регистрацији 

организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

   

4. це-де/флеш са 

предлогом програма 

   

5.  копија уговора о 

отварању рачуна са 

банком 

   

6. одлуке о 

суфинансирању 

програма или потврда 

намере о 

суфинансирању 

програма 

   

7. копија статута    

8. копија годишњег 

извештаја и завршног 

рачуна за претходну 

годину и 

финансијског плана 

за текућу годину 

   

9. писмо о намерама од 

издавача или 

медијских кућа 

уколико је програмом 

предвиђено 
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бесплатно штампање 

или објављивање 

одређених 

промотивних 

материјала 

10. изјава да не постоје 

препреке из члана 

118. став 5. и члана 

133. став 5. Закона о 

спорту 

   

11. календар такмичења 

надлежног спортског 

савеза за програм 

организације 

спортског такмичења 

од значаја за општину 

   

12. одлука надлежног 

органа носиоца 

програма о 

утврђивању предлога 

годишњег програма 

   

13. изјава о партнерству 

попуњена и 

потписана од стране 

свих партнера у 

програму 

   

14. одлука Спортског 

савеза општине 

Баточина  о 

утврђивању предлога 

годишњих програма  

   

15.  копија решења о 

додели ПИБ-а (ако 

ПИБ није садржан у 

решењу о 

регистрацији) 

   

16 потврда надлежног 

националног гранског 

спортског савеза о 

чланству спортске 

организације 

   

 Други прилози    
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1 анализе, студије,    

2 прегледи података    

3.     

 

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

___________________________ 
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ДЕО 5 

 

УПУТСТВА:  

 При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна 

да програм мора да испуњава услове и критеријуме из члана 118. 

Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и 

критеријуме из Правилника о финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник 

РС”, број 64/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини 

Баточина („Службени гласник општине Баточина”, бр. 10/08 и 5/15). 

 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе 

најосновније информације о организацији и предложеном програму 

(назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). 

Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање 

организације. 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора 

се планирати спровођење јавне набавке у складу са законом. 

 Из буџета општине финансирају се само програми спортских 

организација које су чланови надлежних националних гранских 

спортских савеза. 

 У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм 

активности за које се подноси посебан програм, али ако тај програм 

буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег 

интереса из Закона о спорту подносити посебне програме и по 

јавном позиву. 

 За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се 

посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис 

активности) посебно се означавају и приказују самосталне 

програмске целине (на пример, код програма припрема и учешћа на 

спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно 

учешће на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у коме се 

учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се 

састоје из активности повезаних са спортом деце. 

 Организација у области спорта која је проглашена за организацију од 

посебног значаја за општину Баточина подноси један годишњи 

програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и 

интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, односно у 

делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све 

активности које планира да реализује, подељене по програмским 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

173 

 

целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим 

потребама и интересима грађана у области спорта за које се 

подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Баточина. 

 Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке 

раздвојени на подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. 

путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни 

трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 1.4. дневнице у 

иностранству, међузбир Путни трошкови). 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца 

(немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба 

написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – 

ништа се не „подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино 

дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и 

ставити печат. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине 

Баточина  није у обавези да одобри и финансира предложени 

програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су 

подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај 

образац истинити, тачни и веродостојни. 

3. Изјављујем да надлежни орган општине Баточина може сматрати, у 

складу са Законом о спорту, да је предлог програма повучен уколико 

се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од 

дана позива или не извршимо тражена прецизирања и интервенције 

у предлогу програма.  

 

Место и датум: _______________________________ 

                                                            М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ  ПРОГРАМА                ЛИЦЕ 

ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА 
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Образац 2 

 

 
 

Република Србија 

ОПШТИНА Баточина 

 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

У ____. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

...................................................................... 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 

 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА  

 

 

Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб 

страна) 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

 

НАПОМЕНА: Годишњи програм наведен у овом обрасцу подноси 

Спортски савез општине Баточина, сходно члану 138. став 5. Закона 

о спорту. 

 

 

2. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив  

Скраћени назив  

Седише и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб  
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страна) 

Број тек. рачуна и назив и 

адреса банке 

 

Порески идентификациони 

број 

 

Матични број  

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

Број под којим је спортски 

објекат уписан у 

Националну евиденцију 

спортских објеката 

 

Категорија спортског 

објекта у Националној 

категоризацији спортских 

објеката 

 

Стицање статуса 

спортског објекта од 

националног значаја 

 

Година оснивања  

Орган код кога је 

организација регистрована 

и регистарски број 

 

Датум одржавања 

последње седнице 

Скупштине 

 

Укупни приходи у 

претходној години  

 

Планирани приходи у 

текућој години 

 

Да ли  постоје ограничења 

у коришћењу имовине и 

обављању делатности 

(стечај,  ликвидација, 

забрана обављања 

делатности) 
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Да ли организација има у 

току судске и арбитражне 

спорове (које и вредност 

спора) 

 

Да ли је организација у 

последње две године 

правноснажном одлуком 

кажњена за прекршај или 

привредни преступ везан 

за њену делатност 

 

Да ли организација има 

блокаду рачуна, пореске 

дугове или дугове према 

организацијама социјалног 

осигурања 

 

Назив програма који је у 

претходној години 

финансиран из јавних 

прихода,  датум 

подношења извештаја и да 

ли је реализација програма 

позитивно оцењена 

 

Руководилац програма 

(име, презиме, адреса, број 

телефона, мејл адреса) 
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ДЕО 2 

 

1. Назив програма 

 

 

2. Врста програма (изградња; одржавање – реконструкција, 

адаптација, санација; опремање) 

  

 

3. Износ који се потражује  

 

 

Укупни трошкови 

програма 

Износ који се 

потражује од 

Општине/града  

% укупних трошкова 

програма који се 

тражи од 

Општине/града  

 

 

  

 

 

4. Подаци о спортском објекту који се гради/одржава/опрема: 

4.1. Назив спортског објекта 

4.2. Локација – насеље, адреса, број катастарске парцеле и КО 

4.3. Врста спортског објекта (затворени спортски објекат, 

отворени спортски објекат, јавни спортски објекат, школски 

спортски објекат) 

4.4. Површина спортског објекта (укупна и по деловима) 

4.5. Категорија спортског објекта према Нацоналној 

категоризацији спортских објеката 

4.6. Имовинско-правни статус земљишта / спортског објекта 

(власник) 

4.7. Спортске и друге организације које користе спортски 

објекат 

4.8. Корисници спортског објекта (број спортиста и број 

гледалаца, просечна година старости спортиста корисника, број 

сати коришћења) 

4.9. Да ли спортски објекат испуњава прописане услове, у 

складу са Законом о спорту, за обављање спортских активности 

и делатности на њему (ближе описати испуњеност услова)? 

4.10. Да ли је спортски објекат уписан у националну евиденцију 

спортских објеката код Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, у складу са Законом о спорту? 

4.11. Степен изграђености (%) – код објеката у изградњи 
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4.12. Да ли је урбанистичким условима предвиђена могућност 

изградње спортског објекта на наведеној локацији? 

 

 

 

5. Циљеви програма (кратак опис инвестиције/програма): 

 

5.1. Општи циљеви 

5.2. Посебни циљеви (сврха програма) 

 

 

6. Оправданост и очекивани резултати програма: 

 

6.1. Како се програм уклапа у потребе и интересе грађана у 

области спорта у општини и основне циљеве и приоритете 

Програма развоја спорта 

6.2. Циљне групе и процењен број директних и индиректних 

корисника 

6.3.  Каква је локална и регионална покривеност сличним 

спортским објектима 

6.4. Опис резултата – користи које настају као последица 

успешно изведених активности; утицај на циљне групе 

6.5.  Организације које носилац програма намерава да укључи у 

реализацију програма 

 

 

7. Време реализације програма: 

 

7.1.  Време (месец и година) почетка реализације  

7.2. Време завршетка реализације  

 

 

8.  Подаци о типу/врсти радова (активности) 

 

8.1. Спецификација радова/активности 

 

 

Тип рада – назив Планирани износ 

средстава за извођење 

радова (активности) 

1.  

2.  
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3.  

 

 

8.2.  Динамика радова (активности) 

 

 

9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, 

укључујући и наменско коришћење средстава, и вршити 

оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити 

унутрашња или спољна): 

 

9.1. Како ће се пратити реализација програма? 

9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 

9.3. План евалуације – Које ће се процедуре за процену успешности 

програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће 

радити евалуацију, када, шта се оцењује и како, који су 

индикатори успешности реализације циљева? 

 

 

10.  Одрживост програма 

 

10.1. Финансијски аспекти – како ће се објекат финансирати по 

завршетку програма? 

10.2. Коме ће припадати „власништво“ над резултатима 

програма? 

10.3. На који начин ће се управљати (укључујући и  одржавање) 

изграђеним спортским објектом? 

10.4. Анализа потенцијалних ризика и препрека за реализацију 

програма  и начини реакције на њих 

 

 

11.  Буџет програма – план финансирања и трошкови (врста 

трошкова  и висина потребних средстава): 

 

11.1. Укупна вредност програма  

11.2. Износ до сада уложених средстава (из  претходних година – код 

програма који је започет ранијих година) 

11.3. Износ средстава за завршетак целокупног програма 

11.4. Нефинансијско учешће  

11.5. Буџет програма (план финансирања) 
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Потребна средства за реализацију програма: 

 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ 

ПРИХОДА 

Висина планираних средстава 

Општина   

Друге јавне власти (навести које)  

Сопствена средства  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

Трошкови реализације програма (бруто): 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА 

по 

јединиц

и УКУПНО 

Директни трошкови  – 

спецификација потребних 

радова     

1.     

2.     

3.     

     

Укупни оправдани 

директни трошкови     

Индиректни трошкови 

носиоца програма 

(максимално 15% од 

укупне вредности 

програма)     

1. Зараде запослених     

2. Остали трошкови     

Укупни оправдани 

индиректни трошкови     

УКУПНО     

 

11.6. Временски план употребе средстава 

11.7. Колико је укупно уложено у последњих пет година и из којих 

извора? 
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12.  Информације о јавним набавкама које су потребне за 

спровођење програма 

 

 

13.  Да ли за планиране активности постоји потребна 

документацију и складу са законом којим се уређују планирање 

и изградња објеката (власнички лист, употребна дозвола за 

постојећи спортски објекат, локацијска дозвола, главни 

пројекат, грађевинска дозвола, решење којим се одобрава 

извођење радова на адаптацији или санацији – година издавања, 

односно прибављања)? 

 

14.  Степен спремности програма 

 

 

 

15.  Подаци о опреми која се набавља (код програма опремања 

спортског објекта) 

 

 

16.  На који начин ће се у јавности промовисати програм и општина 

Баточина као давалац средстава 

 

 

17.  Посебне напомене 
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 ДЕО 3 

 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Обавезни прилози (у 

зависности од 

природе програма) 

подносилац 

(означити 

X) 

Општина Напомене 

1. пропратно писмо    

2.  копија решења о 

регистрацији 

организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

   

4. це-де/флеш са 

предлогом програма 

   

5. изјава да не постоје 

препреке из члана 

119. став 6. и члана 

133. став 4. Закона о 

спорту 

   

6. одлука надлежног 

органа носиоца 

програма о 

подношењу предлога 

програма 

   

7. изјава о партнерству 

попуњена и 

потписана од стране 

свих партнера у 

програму 

   

8. власнички лист за 

земљиште и објекат 

   

9. уговор о заједничком 

улагању 

   

10. локацијска дозвола    

11. грађевинска дозвола 

или решење којим се 

одобрава извођење 
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радова на адаптацији 

или санацији 

спортског објекта 

12. главни пројекат 

према закону код 

изградње објеката 

   

13. окончана или 

последња привремена 

ситуација за 

извршене радове 

   

14. извештај надзорног 

органа – код фазне 

изградње 

   

15. изјава да су 

обезбеђена 

финансијска средства 

за израду и контролу 

техничке 

документације, 

ангажовање стручног 

надзора, технички 

преглед и 

прибављање 

употребне дозволе, 

укњижбе и сл. 

   

16. Предрачун радова    

 Необавезни прилози    

1 Писмо препоруке    

     

 

Напомена: У прилогу мора бити приложена сва документација којом се 

доказује испуњеност прописаних услова и критеријума за финансирање 

програма (предрачун радова; власнички лист за земљиште и објекат; 

уговор о заједничком улагању; решење о регистрацији; изјава о 

непостојању законских препрека за добијање програма; локацијска 

дозвола, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење 

радова на адаптацији или санацији спортског објекта; главни пројекат 

према закону код изградње објеката; окончана или последња привремена 

ситуација за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне 

изградње;  други докази). 
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ДЕО 4 

 

УПУТСТВА:  

 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе 

најосновније информације о организацији и предложеном програму 

(назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). 

Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање 

организације. 

 Предлог програма изградње, опремања и одржавања спортског 

објекта подноси власник земљишта или спортског објекта, уз 

сагласност власника земљишта, односно спортског објекта (члан 

116. став 5. Закона о спорту). 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора 

се планирати спровођење јавне набавке у складу са законом. 

 Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке 

раздвојени на подтрошкове, према врсти, са међузбиром. 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и 

ништа не мењати у односу на већ унет текст у обрасцу (немојте 

брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати 

тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не 

„подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино 

дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и 

ставити печат. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у 

обавези да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су 

подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај 

образац истинити и веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом 

о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо 

позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или 

не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу 

програма.  

Место и датум: _______________________________ 
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                                                            М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА 
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Образац број 3 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА  

КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА 

У ______. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

............................................................................. 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 

 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА  

 

 

Пун назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб 

страна) 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси 

Спортски савез општине Баточина, сходно члану 138. став 5. Закона о 

спорту. 

 

3. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив  

Скраћени назив  

Седише и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб  
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страна) 

Број жиро рачуна и назив 

и адреса банке 

 

Порески идентификациони 

број 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

Грана/област  спорта  

Категорија спорта у 

Националној 

категоризацији  спортова 

 

Ранг надлежног 

националног гранског 

спортског савеза 

 

Ранг спортске 

организације према 

Категоризацији спортских 

организација у општини 

 

Орган код кога је 

организација регистрована 

и регистарски број 

 

Заступник организације  

Руководилац програма  
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ДЕО 2 

 

Области потреба и интереса грађана у области спорта утврђене 

чланом 137. став 1. Закона о спорту на коју се годишњи програм 

односи (заокружити):  

 

1) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, 

посебно перспективних спортиста – члан 137. став 1. тачка 10) ЗС;  

2)  награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос 

развоју спорта – члан 137. став 1. тачка 16) ЗС. 

 

1. Назив програма  

 

 

 

2. Износ који се потражује  

 

 

 

3. Учесници у реализацији програма (лица којима се дају стипендије 

и новчане награде): 

 

3.1. За доделу стипендија категорисаном, посебно перспективним 

спортистима (навести за сваког спортисту): 

3.1.1. Име и презиме: 

3.1.2. Датум и место рођења: 

3.1.3. ЈМБГ: 

3.1.4. Место станивања и адреса: 

3.1.5. Број телефона: 

3.1.6. Категорија по Националној категоризацији спортиста: 

3.1.7. Спортска организација за коју наступа: 

 

3.2. За доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате: 

3.2.1. Име и презиме: 

3.2.2. Датум и место рођења: 

3.2.3. ЈМБГ: 

3.2.4. Место станивања и адреса: 

3.2.5. Број телефона: 

3.2.6. Назив такмичења на коме је освојена медаља или титула: 
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3.2.7. Постигнути спортски резултат: 

 

3.3. За доделу признања и награде спортској организацији 

3.3.1. Назив: 

3.3.2. Седиште и адреса: 

3.3.3. Постигнути спортски резултат: 

 

4. Образложење основа за доделу стипендије и новчане награде  

 

 

 

5. Финансијски план програма – трошкови (врста трошкова и висина 

потребних средстава): 

 

 

 

6. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 

 

 

 

7. Посебне напомене: 
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 ДЕО 3 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Обавезни прилози подносилац 

(означити 

X) 

ОПШТИНА/ГРАД Напомене 

1. пропратно писмо    

2.  копија решења о 

регистрацији 

организације 

   

3. три примерка 

обрасца предлога 

програма 

   

4. це-де/флеш са 

предлогом 

програма 

   

5. одлука надлежног 

органа носиоца 

програма о 

подношењу 

предлога програма 

   

6. одлука о 

категоризацији 

спортисте 

   

7. званични билтен са 

такмичења на коме 

су постигнути 

резултати 

   

8. потврда надлежног 

националног 

гранског спортског 

савеза о 

постигнутом 

спортском 

резултату 

   

9. копија уговора о 

отварању рачуна са 

банком 
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10. копија решења о 

додели ПИБ-а (ако 

ПИБ није садржан у 

копији решења о 

регистрацији 

организације) 

   

11. изјава да не постоје 

препреке из члана 

118. ст. 4. и 5. и 

члана 133. став 5. 

Закона о спорту 

   

12. доказ о успеху у 

школи у претходној 

школској години 

   

13. оригинално 

уверење о 

држављанству 

   

14.  копија акта којим је 

утврђена 

здравствена 

способност 

спортисте, у складу 

са Законом о спорту 

(стипендије) 

   

 Необавезни 

прилози 

   

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО 4 

 

УПУТСТВА:  

 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе 

најосновније информације о организацији и предложеном програму. 
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Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање 

организације. 

 Део 2. обрасца се попуњава у зависности од природе, врсте и 

садржине програма. 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и 

ништа не мењати у односу на већ унет текст у обрасцу (немојте 

брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати 

тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не 

„подразумева“. 

 Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино 

дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и 

ставити печат. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће није у 

обавези да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су 

подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај 

образац истинити и веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом 

о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо 

позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или 

не извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу 

програма.  

Место и датум: _______________________________ 

 

                                                            М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

Образац 4 
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Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ПРЕДЛОГ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 

КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ____. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

...................................................................... 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив  

Скраћени назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб 

страна) 

 

Број жиро рачуна и назив и 

адреса банке 

 

Порески идентификациони 

број 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

Грана/област спорта  

Правни статус  

Категорија спорта у 

Националној 

категоризацији  спортова 

 

Ранг спортске 

организације према 

Категоризацији спортских 

организација у општини 

 

Година оснивања  

Орган код кога је 

организација регистрована 

и регистарски број 
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Име и презиме, функција, 

датум избора и дужина 

мандата лица овлашћеног 

за заступање, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон 

 

Име и презиме 

председника органа управе 

организације, адреса, мејл 

и телефон 

 

Чланство у надлежном 

националном спортском 

савезу 

 

Број регистрованих  и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортиста 

 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортских 

стручњака 

 

Укупан број запослених  

Број непосредних и 

посредних чланова 

организације 

 

Датум одржавања 

последње Изборне 

скупштине 

 

Датум одржавања 

последње седнице 

Скупштине 

 

Укупни приходи у 

претходној години  

 

Планирани приходи у 

текућој години 

 

Да ли  постоје ограничења 

у коришћењу имовине и 
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обављању делатности 

(стечај,  ликвидација, 

забрана обављања 

делатности) 

Да ли организација има у 

току судске и арбитражне 

спорове (које и вредност 

спора) 

 

Да ли је организација у 

последње две године 

правноснажном одлуком 

кажњена за прекршај или 

привредни преступ у вези 

са својим финансијским 

пословањем, коришћењем 

имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних 

појава у спорту 

 

Да ли организација има 

блокаду рачуна, пореске 

дугове или дугове према 

организацијама социјалног 

осигурања 

 

Назив програма који је у 

претходној години 

финансиран из јавних 

прихода,  датум 

подношења извештаја и да 

ли је реализација програма 

позитивно оцењена 
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ДЕО 2 

 

Област потреба  и интереса грађана  на коју се посебни програм 

односи (заокружити): 

1) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски 

развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног 

рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о спорту;  

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног 

спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, 

укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) 

Закона о спорту; 

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 

недолично понашање, намештање спортских резултата и др.) – члан 

137. став 1. тачка 11) Закон о спорту; 

4) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских 

објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне 

самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне 

самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 

активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему 

спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту. 

 

 

1. Назив програма 

 

 

 

 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује) 

 

 

 

 

3. Средства из буџета општине Баточина 

 

 

Укупни трошкови 

програма 

Средства 

општине/града 

% укупних трошкова 

које финансира 

општина/град 
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4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко 

представити: дужину трајања програма, циљеве, партнере, циљне 

групе, крајње кориснике, резултате, основне активности: 

 

 

 

5. Циљеви програма (на максимално једној страни формулисати 

опште и посебне циљеве): 

 

5.1. Општи циљеви 

5.2. Посебни циљеви (сврха програма) 

 

6. Оправданост програма: 

 

6.1. Како се програм уклапа у основне циљеве и приоритете 

Националне стратегије развоја спорта и Програм развоја спорта у 

општини 

6.2. Проблеми и могуће препреке за реализацију програма 

6.3. Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника 

6.4. Разлози за одабир циљних група и активности 

6.5. Повезаност програма са циљним групама 

6.6. Критеријуми за одабир спортиста који учествују у реализацији 

програма организовања спортског кампа 

 

7. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати  – 

означење и опис самосталних програмских целина и активности; 

навести хронолошки све активности које ће се реализовати у 

оквиру програма и сваку описати са једним или два пасуса у којима 

ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, 

како ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера 

 

 

8. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и 

план активности): 

 

8.1. Време  

8.2. Време почетка реализације  

8.3. Време завршетка реализације  

8.4. Активности/програмске целине по месецима 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесн

ик 
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(означавање се врши са XX) 

 

 

9. Учесници у реализацији програма: 

 

9.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње 

искуство) 

9.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама – улогама у 

програму) 

9.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз 

кратак опис улоге сваког члана тима)  

9.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену 

улогу сваког партнера 

 

 

10. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију 

програма:  

 

10.1.  Искуства носиоца програма у сличним програмима и 

активностима 

10.2.  Ресурси (људски и материјални) 

 

 

11. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – 

која је опрема потребна за реализацију програма и који су то 

капацитети којима носилац програма већ располаже 

 

 

12. Очекивани резултати програма: 

 

12.1.  Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма 

(максимално једна страна) 

12.2.  Опис резултата (максимално четири страна) – користи које 

настају као последица успешно изведених активности; утицај на 
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циљне групе; публикације и остали производи; могућност 

понављања и др. 

 

 

13.  Да ли је програм повезан са претходно реализованим програмима 

(уколико постоји таква веза и на који начин)? 

 

 

14. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, 

укључујући и наменско коришћење средстава, и вршити 

оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити 

унутрашња или спољна): 

 

14.1.  Како ће се пратити реализација програма? 

14.2.  Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 

14.3.  План евалуације – Које ће се процедуре за процену успешности 

програма користити (са становишта ефикасности, успешности, 

утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, 

када, шта се оцењује, шта ће се пратити и оцењивати и како, који 

су индикатори успешности реализације програма? 

 

15. Одрживост програма 

 

15.1.  Финансијски аспекти – како ће активности бити финансиране 

по завршетку програма? 

15.2.  Како ће бити настављене исте или сличне активности? 

15.3.  Да ли ће структуре које ће омогућити наставак активности 

бити присутне до краја програма? 

15.4.  Коме ће припадати „власништво“ над резултатима програма? 

15.5.  Какав ће утицај активности имати на структурном нивоу?  

15.6.  Анализа потенцијалних ризика и начини реакције на њих 

15.7.  Опис предуслова и претпоставки за реализацију програма 

 

 

16. Финансијски план програма, по врстама извора средстава и 

врстама трошкова: 

 

16.1. Укупна вредног програма:  

16.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма:  

16.3. Финансијски план програма 

 

План финансирања програма: 
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ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 

Општина  

Друге јавне власти (навести које)  

Надлежни спортски савез  

Сопствена средства за реализацију 

програма 

 

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

 

Укупни трошкови за финансирање реализације програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА 

по 

јединиц

и УКУПНО 

Директни трошкови     

1. трошкови путовања и 

дневнице за лица која 

непосредно учествују у 

реализацији програма      

2. трошкови куповине 

опреме и реквизита     

3. трошкови смештаја и 

исхране     

4. трошкови котизације за 

учешће     

5. трошкови изнајмљивања 

простора,  опреме и 

реквизита     

6. хонорари лица која 

учествују у реализацији 

програма     

7. транспорт опреме и 

реквизита     

8. осигурање (путно 

осигурање и осигурање од 

повреда)     

9. финансијске услуге 

(банкарске и     
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књиговодствене) 

10. визе     

11. ширење информација и 

комуникације (маркетинг); 

набавка пропагандног 

материјала     

12. превод докумената     

13. штампање публикација 

и материјала     

14. антидопинг едукација     

15. ревизије реализације 

програма     

16. трошкови зараде 

привремено запослених 

стручних лица на 

реализацији програма 

(бруто зарада)     

17.  спровођење јавних 

набавки      

18. набавка стручне 

литературе и 

компјутерских програма     

Укупни оправдани 

директни трошкови     

Индиректни трошкови 

(максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)     

Остали трошкови 

(трошкови комуналних 

услуга, ПТТ трошкови, 

интернет,  набавка 

канцеларијског материјала 

и сл.)     

Укупни оправдани 

индиректни трошкови     

УКУПНО     

 

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће 

(допуштене) финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени 

трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити 

на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у зависности од природе трошка. На 
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пример: трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у 

земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији 

програма разделити према називима радних места, односно улози у 

реализацији програма; хонораре учесника у реализацији програма 

разделити према програмским целинама у којима су ангажовани, односно 

улози у реализацији програма итд. Буџет програма може бити приложен 

и као посебна ексел табела. 

 

16.4 . Динамички план коришћења средстава: 

 

 

17. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 

 

 

18. Други поднети предлози за финансирање различитих програма 

носиоца програма из јавних прихода и средстава међународних 

(владиних и невладиних) организација: 

 

 

 

19. Програми носиоца програма који су у последње три године 

финансирани из јавних прихода и средстава међународних 

организација (назив и висина средстава): 

 

 

 

20. Посебне напомене: 
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ДЕО 3 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Врста прилога 

(обавезних) 

Предлагач 

програма 

(означити 

X) 

Општина/град Напомене 

1. пропратно писмо    

2.  копија решења о 

регистрацији 

организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

   

4. це-де/флеш са 

предлогом програма 

   

5.  копија уговора са 

банком о отварању 

рачуна 

   

6. одлуке о 

суфинансирању 

програма или потврда 

намере о 

суфинансирању 

програма 

   

7. копија статута    

8. копија годишњег 

извештаја и завршног 

рачуна за претходну 

годину и 

финансијског плана 

за текућу годину 

   

9. писмо о намерама од 

издавача или 

медијских кућа 

уколико је програмом 

предвиђено 

бесплатно штампање 

или објављивање 

одређених 
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промотивних 

материјала 

10. изјава да не постоје 

препреке из члана 

118. ст. 4. и 5. и члана 

133. став 5. Закона о 

спорту 

   

11. одлука надлежног 

органа носиоца 

програма о 

подношењу предлога 

програма 

   

12. позивно писмо за 

учешће на 

конференцији, 

семинару и сл. 

   

13. изјава о партнерству 

попуњена и 

потписана од стране 

свих партнера у 

програму 

   

14. копија решења о 

додели ПИБ-а (ако 

ПИБ није садржан у 

решењу о 

регистрацији) 

   

 Други прилози    

1. материјали који 

илуструју рад 

организације 

(референце) 

   

2. писмо препоруке    
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ДЕО 4 

 

УПУТСТВА:  

 При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна 

да програм мора да испуњава услове и критеријуме из члана 118. 

Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и услове и 

критеријуме из Правилника о финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник 

РС”, број 64/16) и Правилника о финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у општини Баточина. 

 Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе 

најосновније информације о организацији и предложеном програму 

(назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). 

Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање 

организације. 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора 

се планирати спровођење јавне набавке у складу са законом. 

 За сваку област потреба и интереса грађана  из члана 137. став 1. 

тач. 4), 9), 11) и 15) Закона о спорту подноси се посебан програм, 

односно за сваки програм из различите области потреба и интереса 

грађана мора се сачинити посебан образац. У оквиру обрасца у делу 

2. тачка 7. (детаљан опис активности) посебно се означавају и 

приказују самосталне програмске целине, укључујући и самосталне 

програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце. 

 Надлежни национални спортски савези подносе предлоге посебних 

програма искључиво уз предлоге годишњих програма. 

 Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке врсте 

трошкова раздвојени на подврсте трошкова, према врсти са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 

1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 1.4. 

дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови). 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и 

ништа не мењати у односу на већ унет текст у обрасцу (немојте 

брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати 

тако што се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се 

не „подразумева”. 

 Образац треба попунити фонтом ариел 10, без прореда. Једино 

дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и 

ставити печат. 
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ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће  није у 

обавези да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су 

подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај 

образац истинити, тачни  и веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о 

спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву 

за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не 

извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.  

Место и датум: _______________________________ 

                                                            М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА 
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Образац 5 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

 

Назив програма: 

________________________________________________________ 

Секција Макс. 

резултат 

Оцена 

1. Финансијски и оперативни капацитет 20  

1.1. Да ли носилац програма и партнери имају довољно 

искуства у вођењу сличних програма 

5  

1.2. Да ли носилац програма и партнери имају довољно 

стручности и техничког знања за вођење предложеног 

програма (имајући у виду тип активности које су 

предвиђене програмом) 

5  

1.3. Да ли носилац програма и партнери имају довољне 

управљачке капацитете (укључујући особље, опрему и 

способност за управљање предложеним буџетом 

програма) 

5  

1.4. Да ли носилац програма има довољно стабилне и 

довољне изворе финансирања 

5  

2. Релевантност 25  

2.1. Конзистентност програма са општим интересом у 

области спорта утврђеним Законом о спорту,  

Стратегијом развоја спорта и Програмом развоја 

спорта у општини 

5  

2.2. У којој мери програм задовољава потребе и узима 

у обзир ограничења која постоје у области спорта у 

општини 

5  

2.3. Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани 

субјекти који су везани за програм, односно 

посредници, крајњи корисници, циљне групе – У којој 

5  
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категорији спорта се годишњи програм реализује 

2.4. Да ли су потребе циљне групе и крајњих 

корисника јасно дефинисане и добро одмерене и да ли 

им програм прилази на прави начин 

5  

2.5. Да ли програм поседује додатне квалитете, као 

што су: оригиналност и инвентивност, заступање 

унапређења бављења спортом у свим сегментима 

становништва, увођење структурних промена у 

области спорта, брига о перспективним спортистима, 

омогућавање достизања врхунских спортских 

резултата, омасовљење женских спортских 

организација 

5  

3. Методологија 30  

3.1. Да ли су планиране активности одговарајуће, 

практичне и доследне циљевима и очекиваним 

резултатима 

5  

3.2. Колико је компактан целокупан план програма 5  

3.3. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и 

процену остваривања циљева и за процену резултата 

програма 

5  

3.4. Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих 

корисника и њихово ангажовање у реализацији 

програма добро одмерено 

5  

3.5. Да ли је план реализације програма добро разрађен 

и изводљив 

5  

3.6. Да ли предлог програма садржи индикаторе 

успешности програма који се могу објективно 

верификовати 

5  

4. Одрживост програма 15  

4.1. Да ли ће активности предвиђене програмом имати 

конкретан утицај на циљне групе, дугорочно 

унапређење рада носиоца програма и развој спорта у 

општини 

5  

4.2. Да ли ће програм имати вишеструки утицај, 

укључујући могућност мултипликовања и 

продужавања резултата активности као и даљег 

преношења позитивних искустава 

5  

4.3. Да ли су очекивани резултати програма развојно, 

институционално и финансијски одрживи 

5  

5. Буџет и рационалност трошкова 10  

5.1. Да ли је однос између финансијског плана 

програма, односно  процењених трошкова и 

5  
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очекиваних резултата задовољавајући 

5.2. Да ли је предложени трошак неопходан за 

имплементацију програма 

5  

Максимални укупни резултат 100  

 

Секција 1  

Секција 2  

Секција 3  

Секција 4  

Секција 5  

УКУПНО  

 

Коментар: 

 

 

 

 

 

Датум ________ 

Потпис лица које је извршило вредновање 

________________________________ 
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Образац 6 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА  

којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

 

Назив програма:______________________________________ 

 

Секција Макс. 

резултат 

Оцена 

1. Ранг спортске организације 100  

- број бодова који има спортска организација на 

основу извршеног рангирања за текућу годину 

 

1–100  

2. Финансијски и оперативни капацитет 20  

2.1. Да ли носилац програма и партнери имају 

довољно искуства у вођењу сличних програма 

5  

2.2. Да ли носилац програма и партнери имају 

довољно стручности и техничког знања за вођење 

предложеног програма (имајући у виду тип активности 

које су предвиђене програмом) 

5  

2.3. Да ли носилац програма и партнери имају 

довољне управљачке капацитете (укључујући особље, 

опрему и способност за управљање предложеним 

буџетом програма) 

5  

2.4. Да ли носилац програма има довољно стабилне и 

довољне изворе финансирања 

5  

3. Релевантност 25  

3.1. Конзистентност програма са општим интересом у 

области спорта утврђеним Законом о спорту и  

Стратегијом развоја спорта и Програмом развоја 

спорта у општини 

5  

3.2. У којој мери програм задовољава потребе и узима 

у обзир ограничења која постоје у области спорта у 

општини 

5  



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  IV                                    ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 

214 

 

3.3. Колико су јасно дефинисани и стратешки 

одабрани субјекти који су везани за програм, односно 

посредници, крајњи корисници, циљне групе – У којој 

категорији спорта се годишњи програм реализује 

5  

3.4. Да ли су потребе циљне групе и крајњих 

корисника јасно дефинисане и добро одмерене и да ли 

им програм прилази на прави начин 

5  

3.5. Да ли програм поседује додатне квалитете, као 

што су: оригиналност и инвентивност, заступање 

унапређења бављења спортом у свим сегментима 

становништва, увођење структурних промена у 

области спорта, брига о перспективним спортистима, 

омогућавање достизања врхунских спортских 

резултата, омасовљење женских спортских 

организација 

5  

4. Методологија 30  

4.1. Да ли су планиране активности одговарајуће, 

практичне и доследне циљевима и очекиваним 

резултатима 

5  

4.2. Колико је компактан целокупан план програма 5  

4.3. Да ли је јасно дефинисан план за праћење и 

процену остваривања циљева и за процену резултата 

програм? 

5  

4.4. Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих 

корисника и њихово ангажовање у реализацији 

програма добро одмерено 

5  

4.5. Да ли је план реализације програма добро 

разрађен и изводљив 

5  

4.6. Да ли предлог програма садржи индикаторе 

успешности програма који се могу објективно 

верификовати 

5  

5. Одрживост програма 15  

5.1. Да ли ће активности предвиђене програмом имати 

конкретан утицај на циљне групе, дугорочно 

унапређење рада носиоца програма и развој спорта у 

општини 

5  

5.2. Да ли ће програм имати вишеструки утицај, 

укључујући могућност мултипликовања и 

продужавања резултата активности као и даљег 

преношења позитивних искустава 

5  

6. Буџет и рационалност трошкова 10  

6.1. Да ли је однос између финансијског плана 5  
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програма, односно  процењених трошкова и 

очекиваних резултата задовољавајући 

6.2. Да ли је предложени трошак неопходан за 

имплементацију програма 

5  

УКУПНО 200  

 

Секција 1  

Секција 2  

Секција 3  

Секција 4  

Секција 5  

Секција 6  

УКУПНО  

 

Коментар: 

 

 

 

 

 

Датум _______     Потпис лица које је извршило вредновање 

_______________________________________ 
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Образац 7 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 

Назив програма   

Назив носиоца програма   

Телефон  

Факс  

И-мејл  

Адреса  

Лице овлашћено на 

заступање 

 

Руководилац програма  

Број уговора  

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације  

Завршетак програма  

 

2. Кратак опис циљева програма који је требало да буду 

постигнути (према областима из члана 137. став 1. Закона о 

спорту): 

 

 

3. У којој мери је програм реализован (реализоване активности 

навести према одобреном програму и одобреним програмским 

целинама, односно акционом плану код изградње / 

инвестиционог одржавања спортских објеката): 
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4. Опис постигнутих резултата (према областима из члана 137. 

став 1. Закона о спорту и програмским целинама): 

 

 

 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

 

 

6. Непосредни учесници у реализацији програма: 

6.1. Број учесника (укупно и по категоријама): 

6.2. Тим који је реализовао програм: 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

 

7.  Реализација финансијског плана  програма (финансијски 

извештај може бити поднет као посебан прилог): 

 

7.1. Приходи 

ИЗВОР ПРИХОДА Износ средстава 

Општина  

Република Србија  

Аутономна покрајина  

Надлежни спортски савез  

Сопствена средства за реализацију 

програма 

 

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

7.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити 

документован приложеним фотокопијама рачуна (или докуменат који 
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су основ за исплату – уговор, одлука надлежног органа) издатим на 

организацију носиоца програма  и изводима из банке/трезора којима се 

документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава 

одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписују назив и време 

настанка трошка и сваки појединачни износ. Документација која се 

односи на утрошак средстава мора да упућује на конкретни трошак из 

финансијског плана програма).  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

 ВРСТА ТРОШКОВА 

Број 

рачуна/фактуре 

по којој је 

извршено 

плаћање 

Назив пр. лица 

коме је 

извршено 

плаћање  

Број извода из 

банке и датум 

трансакције 

Нумеричка 

ознака 

документа 

у прилогу 

ИЗНОС 

 

ОПРАВДАНИ 

ДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

(по редоследу врсте 

трошкова из обрасца 

предлога годишњег, 

односно посебног 

програма) 

   

 

 

1       

1.1.       

1.2.       

2.       

3.       

4.       
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5.       

6.       

 
Директни трошкови 

укупно 
   

 
 

 

ОПРАВДАНИ 

ИНДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ 

НОСИОЦА 

ПРОГРАМА 

   

 

 

1. 

Зарада запослених који 

не учествују непосредно 

у реализацији програма 

   

 

 

2. Остали  трошкови      

 
Индиректни трошкови 

укупно 
   

 
 

УКУПНО:    
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7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према 

висини и врсти):  

 

 

 

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације 

програма: 

 

 

 

9. Оцена ревизора 

 

 

 

 

Датум _____________________ 

М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА   ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ 

________________________                                  

_______________________________ 

 

 

 

Датум пријема 

извештаја 

 

 

Извештај 

прегледао и 

оценио 

 

Извештај 

прихваћен и 

позитивно оцењен  

                  ДА                               

НЕ 

 

Датум  

 

Потпис 

службеног лица 

општине 
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Образац 8 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  

ИЗГРАДЊЕ, ОПРЕМАЊА, ОДРЖАВАЊА СПОРТСКОГ 

ОБЈЕКТА 

 

Назив програма   

Назив носиоца програма   

Телефон  

Факс  

И-мејл  

Адреса  

Руководилац програма  

Број уговора  

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације  

Завршетак програма  

 

2. Кратак опис циљева програма који је требало да буду 

постигнути (према областима из члана 137. став 1. 

Закона о спорту): 

 

 

3. У којој мери је програм реализован: 

 

 

4. Опис постигнутих резултата (према областима из члана 

137. став 1. Закона о спорту и програмским целинама): 
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5. Број корисника и структура корисника обухваћених 

програмом:  

 

 

6.  Реализација буџета програма (финансијски извештај 

којим је обухваћен укупан износ средстава – од израде 

главног пројекта до прибављања употребне дозволе, може 

бити поднет као посебан прилог): 

 

 

 

7.  Извори финансирања 

ИЗВОР  Износ средстава 

Општина   

Република Србија  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства за реализацију 

програма 

 

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

 

 

8. Кратак опис проблема који су се јавили током 

реализације програма: 
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Датум _____________________ 

М. П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА    ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

 

________________________                                  

__________________________________ 

 

 

 

Датум пријема 

извештаја 

 

 

Извештај 

прегледао и 

оценио 

 

Извештај 

прихваћен и 

позитивно оцењен  

                  ДА                               

НЕ 

 

Датум  

 

Потпис 

службеног лица 

општине 
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Образац 9 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 

 

Назив програма   

Назив носиоца програма   

Телефон  

Факс  

И-мејл  

Адреса  

Лице овлашћено на 

заступање 

 

Руководилац програма  

 

1. Период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације  

Завршетак фазе  

Планирани крај 

програма 

 

Процењени крај 

програма 
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2. У којој мери је програм реализован (реализоване и планиране активности навести према одобреном 

програму и одобреним програмским целинама, односно акционом плану код изградње/инвестиционог 

одржавања спортских објеката): 

Област 

потреба 

и 

интереса 

грађана  

из члана 

137. став 

1. Закона 

о спорту: 

________

________

________

________

________

________

________

________

__ 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ  РЕAЛИЗОВАНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА 

Програмска целина: __________________ 

 

РБ 

ак

т. 

Активност Учесник 

Период 

спровођења 

активности 
РБ 

резул

т. 

Резултат 

Датум 

почетка 

Датум 

завршет

ка 

1. 
(Назив самосталне 

програмске целине) 
     

1.1 (Активност)  
дд.мм.гг

гг 

дд.мм.гг

гг 
1.1.1  

1.2     1.2.1  

...     …  

2.       

2.1     2.1.1  

2.2     2.2.1  

...     …  
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АКТИВНОСТИ  ПЛАНИРАНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

РБ 

ак

т. 

Активност 
Планирани 

датум почетка 

Планирани 

датум 

завршетка 

РБ 

резул

т. 

Резултат 

1. (Назив самосталне програмске целине)     

1.1 (Активност) дд.мм.гггг дд.мм.гггг 1.1.1  

1.2    1.2.1  

...    …  

2.      

2.1

. 
   2.1.1.  

2.2    2.2.1  

    ...  
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3. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације 

програма; уочени ризици за даљу реализацију програма; захтеви 

за променама: 

3.1. Опис проблема 

3.2. Уочени ризици 

3.3. Захтеви/предлози за промене 

 

 

4.  Средстава која су обезбеђена  за реализацију програма: 

 

ИЗВОР ПРИХОДА Извор средстава 

Општина   

Република Србија  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства за реализацију 

програма 

 

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

 

5. Трошкови, односно расходи на реализацији програма 

 

Обрачун трошкова (Свака врста трошкова се означава одговарајућим 

бројем од 1 и даље. У обрачун се уписују назив и време настанка 

трошка и сваки појединачни износ.)  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

 ВРСТА ТРОШКОВА 

Број 

рачуна/фактур

е по којој је 

извршено 

плаћање 

Назив пр. лица 

коме је 

извршено 

плаћање  

Број извода из 

банке и датум 

трансакције 

Нумерич

ка 

ознака 

документ

а у 

прилогу 

ИЗНОС 

 

ОПРАВДАНИ 

ДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

(по редоследу врсте 

трошкова из обрасца 

предлога годишњег, 

односно посебног 

програма) 

   

 

 

1       

1.1.       

1.2.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

 
Директни трошкови 

укупно 
   

 
 

 

ОПРАВДАНИ 

ИНДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ 

НОСИОЦА ПРОГРАМА 

   

 

 

1. 

Зарада запослених који не 

учествују непосредно у 

реализацији програма 

   

 

 

2. Остали трошкови       

 
Индиректни трошкови 

укупно 
   

 
 

 УКУПНО:   

 

 

Датум:   

 

М. П. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА       ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ НОСИОЦА 

ПРОГРАМА 
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Образац 10 

 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ (ОЦЕНА) ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОГРАМА 

 

1. Подаци о програму 

 

Назив носиоца 

програм 

 

Назив програма  

 

Област из члана 

137. став 1. 

Закона  

 

Врста програма ГОДИШЊИ – ПОСЕБНИ 

Број предмета  

 

 

 

2. Обустављање вредновања (евалуације) предлога програма 

због формалних/административних недостатака (попуњава се 

само ако постоје прописани разлози) 

 

Р. 

бр. 

ОБУСТАВЉА СЕ ДАЉЕ ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА ЗБОГ СЛЕДЕЋИХ 

ФОРМАЛНИХ/АДМИНИСТРАТИВНИХ НЕДОСТАТАКА 
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1.  

2.  

 Датум:  

 Потпис 

овлашћеног лица 

јединице 

локалне 

самоуправе: 

 

 

3. Обустављање вредновања предлога програма због 

незадовољавајућих финансијских и оперативних капацитета 

носиоца програма или због незадовољавајућег значаја 

програма 

4. Прелиминарна оцена програма са становишта квалитета 

програма 

4.1. Описна оцена 

 

4.2. Да ли захтева додатне преговоре? 

 

 

 

5. Коначан предлог у вези с одобрењем програма 

 

Да ли се предлаже 

одобрење програма 

                  ДА                                                           

НЕ 

Висина тражених средстава  

Висина средстава која се 

предлаже 

 

Потписи чланова Стручне 

комисије 

1. 

2. 

3. 
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Кратак коментар:  

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА 

Председник 

 

6. Одлука о одобрењу програма 

 

Да ли се одобрава 

програм 

 

                     ДА                                                 НЕ 

Висина одобрених 

средстава 

 

 

Рокови за уплату 

средстава (рате – 

време и висина) 

1. рата до _______________ Висина: 

___________________ 

2. рата до _______________ Висина: 

___________________ 

3. рата до _______________ Висина: 

___________________ 

Број и датум решења   

Број и датум уговора  

 

Датум _______________________ 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

Потпис лица које је сачинило службену забелешку 

Датум: ................... 

____________________________ 

  СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 
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Образац број 11 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА: 

 

Својим потписом потврђујемо следеће: 

• Упознати смо са предлогом програма и разумели смо своју 

улогу у програму, те обавезе које произилазе из истог уколико 

буде одобрен за финансирање. 

• Својим капацитетима (људским и материјалним) можемо 

обезбедити успешно спровођење активности у које ћемо бити 

укључени и за које ћемо бити одговорни. 

• Сагласни смо да носилац програма буде носилац програмских 

активности, управља програмом, те у случају да програм буде 

одобрен, потпише уговор са општином Баточина, као и 

евентуални анекс уговора. 

• Преузимамо обавезу редовног планирања и извештавања у 

програмском и финансијском сегменту програма према 

носиоцу програма, а у складу са захтевима из уговора 

потписаног између општине Баточина и носиоца програма. 

• Носиоцу програма и општини Баточина  ћемо омогућити 

супервизију свих програмских активности, као и финансијског 

пословања у вези са овим програмом. 

 

Организација –  
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партнер: 

Заступник:  

Функција:  

Потпис:  

Датум, место, печат:  

 

НАПОМЕНА: Изјава о партнерству треба бити потписана и 

достављена уз апликациони формулар за све кључне партнере на 

програму 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', 

бр. 24/2011), члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - 

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

36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15 и 

33/17), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, донела је 

 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању 

председника Управног одбора 

Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

 

 I   Разрешава се Марија 

Стијовић из Крагујевца  дужности 

председника  Управног одбора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' 

Баточина, из реда представника 

оснивача. 

 

         II  Именује се Јелена Ивановић 

из Баточине за председника Управног 

одбора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина, из реда 

представника оснивача. 

 

        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 члана 123. 

став 2. и 4. Закона о социјалној 

заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/2011), члану 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

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

36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15, 
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33/17), којима је прописано да 

чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач.  

Марија Стијовић из Крагујевца 

се разрешава дужности председника 

Управног одбора из разлога отежаног 

присуствовања седницама с обзиром 

на место њеног пребивалишта.  

На основу напред наведеног, а 

по предлогу овлашћеног предлагача, 

одлучено је као у диспозитиву.  

   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-285/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 

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

116. став 9. тачка 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', број 88/2017) и члана 36. 

став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15,0 

33/17 ), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

08.03.2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

''ПОЛЕТАРАЦ''  БАТОЧИНА 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Марко 

Милосављевић из Баточине дужности 

члана Управног одбора Предшколске 

установе ''Полетарац'' Баточина, из 

реда представника локалне 

самоуправе. 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Јасмина 

Милошевић из Баточине за члана 

Управног одбора Предшколске 

установе ''Полетарац'' Баточина, из 

реда представника локалне 

самоуправе. 

 

III Мандат именоване из става 

II oвог решења трајаће до истека 

мандата Управног одбора 

Предшколске установе ''Полетарац'' 

Баточина, именованог Решењем 

Скупштине општине Баточина број 

020-358/14-01 од 04.06.2014. године. 

 

IV   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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

83/2014 – др.закон и 101/2016-

др.закон), члану 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15, 33/17), 

којима је прописано да чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач, као и члану  116.  став 5. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 88/2017) (у даљем тексту: 

Закон) којим је прописано да чланове 

органа управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе. 

Одредбама члана 116. Закона, 

између осталог, прописано је да орган 
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управљања има девет чланова, 

укључујући и председника, који чине 

по три представника запослених, 

родитеља и јединице локалне 

самоуправе.  

Одредбама члана 116. став 9. 

тачка 3. Закона прописано је за члана 

органа управљања не може да буде 

предложено или именовано лице чији 

су послови, дужност или функција 

неспојиви са обављањем послова у 

органу управљања у складу са 

законом којим се уређује спречавање 

сукоба интереса при вршењу јавних 

функција. Како је члан управног  

одбора Марко Милосављевић 

засновао радни однос на пословима 

који су неспојиви са обављањем 

дужности члана управног одбора то се 

разрешава у складу са наведеним 

одредбама закона.  

На основу свега напред 

наведеног, а по предлогу овлашћеног 

предлагача, решено је као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-286/18-01 од 08.03.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 

 На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон), члана 

52. Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општина Баточина'' бр. 10/08, 

5/15, 33/17), члана 47-50. и члана 61. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 7/12, 

16/13), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 08.03.2018. 

године, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању 

Савета за буџет и финансије 

Скупштине општине Баточина 

 

I У Решењу о образовању 

Савета за буџет и финансије 

Скупштине општине Баточина у 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 12/16),  врши се 

следећа измена: 

 

Разрешава се дужности члана 

Живадинка Стијовић из Црног Кала.  

 

Бира се Јелена Драгељевић из 

Лапова, за члана. 

 

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 36. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон) и члану 

52. Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општина Баточина'' бр. 10/08, 

5/15, 33/17), којима је утврђено да 

скупштина општине оснива стална и 

повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности, као и 

члану 47. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13) којим је 

одређено да се за разматрање и 

решавање појединих питања из 

надлежности скупштине општине и 
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вршење других послова у складу са 

Пословником и Статутом општине 

Баточина образују стална радна тела 

чији се чланови бирају за мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина.  

 Савет за буџет и финансије 

Скупштине општине Баточина 

образован је Решењем Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

12/16).    

 Одредбе члна 52. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

прописују скупштина општине може 

и пре истека рока на који су 

именовани, разрешити поједине 

чланове радног тела и изабрати нове, 

путем појединачног кандидовања и 

избора, а предлог за разрешење члана 

радног тела може поднети група од 

најмање једне трећине одборника. 

 На основу напред наведеног, 

на предлог овлашћеног предлагача, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-287/18-01 од 08.03.2018. 

године 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић
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