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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
27.03.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 7 

 

 На основу члана 60.  Закона о 

јавној својини (''Службени гласник 

Републике Србије'''број 72/2011, 88/2013, 

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

113/2017 и 95/2018), члана 71. став 1. 

тачка 11. Статута општине Баточина 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 

10/08, 5/15 и 33/17) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр.10/16),  Општинско веће 

општине Баточина, дана 21.03.2019. 

године, донело  је: 

 

ПРАВИЛНИК  

о првој измени и допуни Правилника о 

коришћењу службених  возила за  

потребе органа општине Баточина 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о коришћењу 

службених  возила за  потребе органа 

општине Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 29/18), у члану 3. тачки 2. 

после алинеје 3. додаје се нова алинеја 4., 

која гласи: 

,,- Аутомобил марке „ZASTAVA 

101“, регистарских ознака "KG 141 ZC".“ 

 

Члан 2. 

      

У члану 5. речи ,,алинаја 2“ 

замењују се речима ,,алинеја 2, 3. и 4.“.  

 

 

Члан 3. 

 

  У члану 6. тачка 2. брише се. 

 Досадашња тачка 3. постаје тачка 

2. 

 

Члан 4. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина". 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 110-4/19-01 од 21.03.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________ 

 

На основу члана 76. Закона о 

култури ("Сл.гласник РС" бр . 72/2009, 

13/2016 и 30/2016 - испр.), члана. 12.  

Правилника о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“ бр. 4/18), 

Одлуке о  избору пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина, коју је 

донела Комисија за избор пројеката у 

култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 
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Баточина број 020-231/19-01 од 

22.03.2019. године и члана 49. 

Пословника о раду Општинског веће 

општине Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 10/2016) Општинско веће 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 27.03.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о расподели средстава из буџета 

општине Баточина за финансирање 

или суфинансирање пројеката у 

култури, као и пројеката уметничких, 

односно стручних и 

научнихистраживања у култури у 2019. 

години 

 

 

I На основу расписаног 

Јавног конкурса ради прикупљања 

предлога за финансирање или 

суфинансирање, из буџета општине 

Баточина, пројеката у култури, као и 

пројеката уметничких, односно стручних 

и научних истраживања у култури, чија је 

реализација предвиђена у 2019. години, 

број 020-11/2019-01 од 14.01.2019. 

године, финансираће се, односно 

суфинансираће се следећи пројекти: 

 

 

Редни број Назив 

подноциоца 

пријаве 

Назив пројекта 
Одобрeна 

средства 

 

1 

 

Удружење за 

неговање 

традиционалне 

културе 

„Шумадија“ 

„Промоција 

традиционалне културе 

стваралаштва Баточине 

у земљи и иностранству-

наставак“ 

230 000,00 

 

 

2 

Аматерско 

културно 

уметничко 

друштво „Вук 

Караџић“ 

„Презентација народног 

стваралаштва и игара 

нашег краја“ 

230 000,00 

 

3 

Удружење за 

неговање културе и 

традиције 

„Баточина“ 

„Вратимо младима 

осећај за неговање 

културе и традицује свог 

народа“ 

 

160 000,00 

 

 

4 

Аматерско 

културно-

уметничко 

друштво 

„Бранислав 

Нушић“ Брзан 

„Обучавање деце и 

младих на селу 

традиционалним 

народним играма 

Шумадије и Поморавља“ 

60 000,00 
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5 

Удружење домаће 

радиности 

“ Златне руке “ 

Баточина 

Манифестација„Обредни 

хлебови “ 

 

40 000,00 

Укупно: 740.000,00 динара 

 

 

II Са носиоцем одобреног 

пројекта председник општине Баточина 

закључиће уговор о финансирању и 

суфинансирању пројекта у складу са 

Правилником о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 4/18) (у 

даљемтексту правилник). 

 

III Пренос додељених 

средстава извршиће се у складу са 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2019. годину на разделу 4, глава 4.01, 

Општинска управа функција 820 - Услуге 

културе, еконономска класификација 481 

- Дотације у култури, програм 13 - Развој 

културе и информисања, ПА 0002 Јачање 

културне продукције и уметничког 

стваралаштва. 

 

IV Одобрени износ средстава 

за реализацију пројекта преноси се 

носиоцу пројекта по поднетом захтеву а 

према динамици у складу са заљученим 

уговором. 

 

V Носиоци одобрених 

пројеката, извештај о реализацији 

пројекта, са пратећом документацијом, 

достављају Општинском већу општине 

Баточина у року од 30 дана након 

реализације пројекта, а најкасније до 31. 

јануара наредне године на прописаном 

обрасцу  -  Извештај о реализацији 

пројекта у култури“ који је саставни део 

конкурсне документације а који је 

објављен на званичној интернет страници 

општине. 

 

VI О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина.  

 

VII Ово решење објавити на 

званичној интернет презентацији 

општине Баточина и у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Образложење 

 

Општинско веће општине 

Баточина расписало је јавни конкурс ради 

прикупљања предлога за финансирање 

или суфинансирање, из буџета општине 

Баточина, пројеката у култури, као и 

пројеката уметничких, односно стручних 

и научних истраживања у култури чија је 

реализација предвиђена у 2019. години, 

заведен под бројем 020-11/2019-01 од 

14.01.2019. године, који је био отворен од 

16.01.2019. до 15.02.2019. године, и 

објављен на званичној презентацији 

општине Баточина и дневном штампаном 

медију ,,Српски телеграф. Општинско 

веће Решењем број 020-12/19-01 од 

14.01.2019. године (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 1/19) образовало је 

Комисију за избор пројеката  у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина (у даљем 

тексту: Комисија). 
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По истеку јавног конкурса поднето 

пет пријава које су биле благовремене и 

потпуне, и то: АКУД "Бранислав Нушић" 

Брзан, удружење "Златне руке" Баточина, 

УЗНТК "Шумадија" Баточина, УЗНТК 

„Баточина“ Баточина и АКУД "Вук 

Караџић" Бадњевац.    

Након разматрања пријава и 

извршеног бодовања према 

критеријумима у складу са одредбама 

Уредбе о критеријумима, мерилима и 

начину избора пројаеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из 

буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине односно буџета јединица 

локалне самоуправе (,,Службени гласник 

РС“ бр.105/2016) и Правилника, Комисија 

је донела Одлуку о  избору пројеката  у 

култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина број 020-231/19-01 од 

22.03.2019. године. 

Одредбе члана 12. Правилника 

утврђују да на основу Одлуке Комисије, 

Општинско веће општине Баточина, 

доноси решење о расподели  средстава  из 

буџета општине Баточина за 

финансирање и суфинансирање пројеката 

у култури, у року од 7 дана од дана 

достављања Одлуке Комисије, и решење 

се објављује на званичној интернет 

страници Општине. 

На основу одлуке Комисије сходно 

наведеним одредбама правилника 

Општинско веће општине Баточина као и 

расположивим средствима за ове намене 

у буџету општине Баточина за 2019. 

годину одлучено је као у диспозитив 

решења.  

 

Упутство о правном средству: 

Ово решење је коначно и против њега 

није допуштена жалба већ се може 

тужбом покренути управни спор код 

Управног суда Београд у року од 30 дана 

од дана достављања решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-234/19-01 од 27.03.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________ 

 

         На основу члана 17. 18. и 19. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. глсник РС'', бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 

55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. 

закон и 87/2018) и члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 

бр. 10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на предлог Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Баточина, 

на седници одржаној дана 27.03.2019. 

године, донело је 

 

П Р О Г Р А М  

о првој измени и допуни Прoграма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја  на 

путевима на територији општине 

Баточина за 2019. годину 

 

 

1. У Програму коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Баточина за 2019. 

годину (,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 3/19)  (у даљем тексту: 

Програм), у табели, врста под редним 

бројем 3.1. мења се и гласи:  
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3.1 
Организовање едукације из области  безбедности 

саобраћаја за ученике средњих школа 
1,67 100.000,00 

 

2. У Програму у табели, после врсте под редним бројем 3.1. додаје се нова врста под 

редним бројем 3.2. која гласи: 

 

3.2 

Организовање едукације из области  безбедности 

саобраћаја за ученике основних школа и деце 

предшколског узраста  

1,67 100.000,00 

 

 

3. Овај Програм ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине Баточина“. 

                     

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-235/19-01 од 27.03.2019. године                                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                          

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________ 

 

На основу члана 28. став 2. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.), члана 18.. 

алинеја 1. Одлуке о усклађивању Одлуке 

о оснивању Културног центра у Баточини 

(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 

23/18), члана 67. Статута Културног 

центра ''Доситеј Обрадовић'' Баточина 

број 113/2018 од 04.12.2018. године, на 

који је СО Баточина одлуком број 020-

885/18-01 од 14.12.2018. године, дала 

сагласност (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр.28/18) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.03.2019. 

године, донело је: 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији 

послова у Културном центру ''Доситеј 

Обрадовић'' Баточина 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Културном 

центру ''Доситеј Обрадовић'' Баточина, 

који је донео директор КЦ  ''Доситеј 

Обрадовић'' Баточина,  заведен под 

бројем 35/2019 од 20.03.2019. године. 

 

II Решење објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење  овог 

Решења садржан је у одредбама члана 28. 

став 2. Закона о култури, којим је 

прописано да на статут и на акт о 

организацији и систематизацији послова 

установе чији је оснивач аутономна 

покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе, сагласност даје орган 

одређен њеним прописима, члана 18. 

алинеја 1. Одлуке о усклађивању Одлуке 

о оснивању Културног центра у Баточини 

и члана 67. Статута Културног центра 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина, којим је 
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утврђено да Општинско веће даје 

сагласност на акт о организацији и 

систематизацији послова у установи. 

Одредбама члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

одређено је у вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, решења, 

закључке, упутства, наредбе, правилнике 

и друга потребна акта.  

Директор КЦ ''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина донео је Правилник о 

организацији и систематизацији послова 

у Културном центру ''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина дана 20.03.2019. године, заведен 

под бројем 35/2019 и доставио 

Општинском већу на давање сагласности. 

На основу напред наведеног 

Општинско веће општине Баточина 

одлучило је као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-230/19-01 од 27.03.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                      

Здравко Младеновић 
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