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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
07.03.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 6 

  
На основу члана 13. Правилника о 

о критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета општине Баточина за 
подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења 
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 
4/18) 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 
07.03.2019. године, донело је 

 

 

ОДЛУКУ  

о избору програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења која се финансирају из 

буџета општине Баточина за 2019. 

годину 

 

Члан 1. 

 

      ВРШИ СЕ избор пројеката 

пријављених на Јавни конкурс за доделу 

средстава из буџета општине Баточина за 

реализацију програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења 

у 2019. години - помоћ старима, бр. 020-

45/19-01 од 21. јануара 2019. године, 

(Табела 1.), као и пројеката пријављених 

на Јавни конкурс за доделу средстава из 

буџета општине Баточина за реализацију 

програма и пројеката од јавног интереса 

које реализују удружења у 2019. години – 

борачко - инвалидска заштита, 

друштвена брига о деци, хуманитарни 

и остали програми у којима удружења 

искључиво и непосредно следе јавне 

интересе, бр. 020-46/19-01 од 21. јануара 

2019. године (Табела 2.): 

 

Табела 1.: 

Р. 

бр. 
Назив удружења 

Тражена 

средства 

Укупан број 

поена 

Одобрена 

средства 

1 
Удружење „Локално 

организовање“ Баточина 
300.000 рсд 70 300.000 рсд 

УКУПНО: 300.000 рсд   300.000 рсд 

 

Табела 2.: 

Р. 

бр. 
Назив удружења 

Тражена 

средства 

Укупан број 

поена 

Одобрена 

средства 

1 
Удружење „Локално 

организовање“ Баточина 
2.000.000,00 рсд 79 2.000.000,00 рсд 
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 УКУПНО: 2.000.000,00 рсд  2.000.000,00 рсд 

 

Члан 2. 

 

Средства у износу од 2.200.000,00 

динара (двамилионадвестахиљададинара) 

обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Баточина за 2019. годину на Разделу 4, 

Глава 4.01, Функција 090, Економска 

класификација 481- Дотације 

удружењима грађана, Позиција 092, 

Програм 11 – социјална и дечија заштита, 

ПА 0008- Подршка особама са 

инвалидитетом, као и средства у износу 

од 400.000,00 динара 

(четиристотинехиљададинара) обезбеђена 

су Одлуком о буџету општине Баточина 

за 2019. годину на Разделу 4, Глава 4.01, 

Функција 090, Економска класификација 

481- Дотације удружењима грађана, 

Позиција 088, Програм 11 – социјална и 

дечија заштита, ПА 0003- Дневне услуге у 

заједници. 

 

Члан 3. 

 

На основу ове Одлуке, а у складу 

са одредбама члана 14. Правилника о о 

критеријумима, начину и поступку 

доделе средстава или недостајућег дела 

средстава из буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења, 

председник општине и корисник 

средстава закључиће уговор о 

финансирању или суфинансирању 

програма односно пројекта којим ће бити 

регулисана међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин и рок за пренос 

одобрених средстава, рок за реализацију 

програма односно пројекта, обавеза 

подношења извештаја о реализацији 

програма односно пројекта, као и друга 

права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 4. 

 

Ову Одлуку доставити носиоцима 

изабраних пројеката/програма, Одељењу 

за изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије и архиви. 

 

Члан 5. 

 

Ову Одлуку објавити на званичној 

интернет презентацији општине Баточина 

и у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука је коначна. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка 

избора програма и пројеката од јавног 

интреса која реализују удружења за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина, иманована решењем бр: 020-

14/19-01 од 14.01.2019. године (даље: 

Комисија), спровела је Јавни конкурс за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина за реализацију програма и 

пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења у 2019. години - 

помоћ старима, бр. 020-45/19-01 од 21. 

јануара 2019. године (даље: Конкурс 1.), 

као и пројеката пријављених на Јавни 

конкурс за доделу средстава из буџета 

општине Баточина за реализацију 

програма и пројеката од јавног интереса 

које реализују удружења у 2019. години - 

борачко-инвалидска заштита, друштвена 

брига о деци, хуманитарни и остали 

програми у којима удружења искључиво 
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и непосредно следе јавне интересе, бр: 

020-46/19-01 од 21. јануара 2019. године 

(даље: Конкурс 2.). 

Конкурс 1 и Конкурс 2, објављени 

су на огласној табли Општинске управе 

општине Баточина и званичној интернет 

презентацији општине Баточина дана 21. 

Јануара 2019. године, те је по истеку рока 

од 15 дана од дана објављивања, 

пристигло укупно 2 пријаве, од којих 

једна по Конкурсу 1, а друга по Конкурсу 

2. Након тога, Комисија је приступила 

отварању пријава, бодовању и рангирању 

пројеката/програма у складу са 

Правилником о о критеријумима, начину 

и поступку доделе средстава или 

недостајућег дела средстава из буџета 

општине Баточина за подстицање 

програма и пројеката од јавног интереса 

које реализују удружења („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 

4/18)(даље:Правилник).  

Дана 20.02.2019. године, Комисија 

је утврдила Листу вредновања и 

рангирања, коју је објавила на на огласној 

табли Општинске управе општине 

Баточина и званичној интернет 

презентацији општине Баточина, а на коју 

се могао поднети приговор у року од 8 

дана. Како приговора није било, Комисија 

је на својој III седници одржаној 

05.03.2019.. године, утврдила Коначну 

ранг листу програма и пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина, те исту доставила Општинском 

већу. 

 У складу са чланом 13. 

Правилника, Општинско веће донело је 

одлуку као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-210/19-01 од 07.03.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић                                                                                                             
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


