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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
10.01.2022. године 

ГОДИНА 2022. 
БРОЈ 1. 

На основу члана 63. атав 1. тачка 2). 

Закона о родној равноправности („Службени 

гласник РС“, бр. 52/2021), члана 64. став 1. 

тачка 22) Статута oпштине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 

9/19) и члана 60. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 

33/21), Општинско веће општине Баточина, 

на седници одржаној дана 10.01.2022. 

године, донело је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Савета за родну 

равноправност општине Баточина 

 

I Образује се Савет за родну 

равноправност општине Баточина (у даљем 

тексту: Савет). 

 

II У Савет се именују: 

1. Срђан Биорац, члан Општинског већа, 

председник 

2. Зоран Лакета, члан Општинског већа, 

члан 

3. Др Марија Митрашиновић, председница 

Скупштине општине Баточина, члан 

4. Нина Јевтић, начелница Општинске 

управе општине Баточина, члан 

5. Др Ана Аничић, директорка Дома 

здравља Баточина, члан 

6. Срђан Лепојевић, вд директор ЈП 

„Лепеница Баточина“ Баточина, члан 

7. Милијана Јовановић, вд директорка НБ 

„Вук Караџић“ Баточина, члан 

8. Саша Голубовић, вд директор КЦ 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина, члан 

9. Бранислав Павловић, вд директор ЦСР 

„Шумадија“ Баточина, члан 

10. Бојана Ђорђевић, директорка СШ 

„Никола Тесла“ Баточина, члан 

11. Снежана Ђорђевић, директорка ОШ 

„Свети Сава“ Баточина, члан 

12. Виолета Проданић, директорка ПУ 

„Полетарац“ Баточина, члан 

13. Драган Велић, цивилни сектор, члан. 

 

III Задатак Савета је да: 

− прати стање у области родне 

равноправности; 

− иницира и предлаже мере за 

унапређење родне равноправности; 

− предлаже доношење аката из 

надлежности општине у циљу остваривања 

родне равноправности и политике једнаких 

могућности; 

− прати примену прописа из области 

родне равноправности; 

− учествује у креирању, а након 

усвајања прати примену стратешких 

докумената општине, општинских одлука и 

буџета, као и ефекте посебних мера на оства-

ривање родне равноправности у општини;  

− иницира, припрема и стара се о 

усвајању Локалног акционог плана општине 

за остваривање родне равноправности на 

локалном нивоу;  

− предлаже и предузима мере и 

активности које доприносе унапређењу 

родне равноправности, нарочито у 

областима: запошљавања, социјалне и 
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здравствене заштите, образовања, васпитања, 

науке и технолошког развоја, културе, 

спорта, заштите животне средине, 

спречавања и сузбијање насиља на основу 

пола, полних карактеристика, односно рода и 

насиља према женама, финансија и др; 

− подстиче примену равномерне 

заступљености полова на изабраним и 

именованим положајима у органима, 

службама и установама; 

− прати примену утврђених стандарда 

из области родне равноправности; 

− сарађује са другим радним телима у 

органима општине по питањима из њихове 

надлежности, а које се односе на родну 

равноправност и иницира одржавање 

заједничких седница; 

− подстиче сарадњу органа општине са 

удружењима грађана, асоцијацијама градова 

и општина, другим градовима и општинама, 

у спровођењу активности у областима родне 

равноправности; 

− води евиденцију података ради 

праћења и остваривања родне 

равноправности и извештавања у склaду са 

Законом о родној равноправности; 

− обавља и друге послове који се односе 

на остваривање родне равноправности на 

територији општине Баточина, у складу са 

прописима. 

 

IV Мандат Савета траје четири године. 

 

V Стручне и административно - 

техничке послове за потребе Савета обавља 

Одељење за послове органа општине 

Општинске управе општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење овог 

решења је у одредбама члана 63 став 1. тачки 

2. Закона о родној равноправностии којим је 

прописано да се као тело за родну 

равноправност у органима управе јединице 

локалне самоуправе образује савет за родну 

равноправност, а чине га именована или 

постављена лица, представници установа, 

органа и организација у областима значајним 

за родну равноправност и спречавање и 

сузбијање родно заснованог насиља, прати 

стање у области родне равноправности, 

иницира и предлаже мере за унапређење 

родне равноправности.  

Одредбама члана 60. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 

прописано је да у вршењу својих 

надлежности Веће доноси одлуке, решења, 

закључке, наредбе, упутства, препоруке, 

пословник, правилник, планове, програме и 

друга акта и даје мишљења. 

Разлог за доношење овог решење је 

образовање Савета за родну равноправност 

општине Баточина у складу са Законом о 

родној равноправности. 

Имајући у виду наведено донео је 

решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-11/22-III од 10.01.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________ 

  

На основу члана 121. и 138. став 1. и 

2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 

бр. 10/2016), члана 31.Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана 

у области спорта у општини Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 

4/18 и 27/20) и члана 60. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр.33/21), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

10.01.2022. године, донело је: 
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РЕШЕЊЕ 

о одобравању и финансирању програма 

којим се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина у 2022. години 

 

I На основу Предлога Комисије за 

оцену годишњих и посебних програма, 

односно пројеката којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта 

број: 020-950/2021-II од 31.12.2021. године, 

одобравају се и распоређују средства у 

укупном износу од 17.200.000,00 динара за 

финансирање годишњих програма, којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Баточина у 2022. 

години, а који се финансирају из буџета 

општине Баточина, следећим подносиоцима 

програма: 

1. Спортски савез општине Баточина, у 

укупном износу од 2.500.000,00 динара 

2. ФК „Слога“ Милатовац, у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара 

3. ФК „Младост - Црни Као“ Црни Као, 

у укупном износу од 150.000,00 динара 

4. ФК „Бадњевац“ Бадњевац, у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара 

5. ФК „ЖСК“ Жировница, у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара 

6. Општински Фудбалски савез 

Баточина, у укупном износу од 3.500.000,00 

динара 

7. Карате клуб „Баточина“ Баточина, у 

укупном износу од 200.000,00 динара 

8. Одбојкашко спортско удружење 

„СЛОГА 2016“ Баточина, у укупном износу 

од 1.150.000,00 динара 

9. Спортско удружење „Соколићи“ 

Баточина, у укупном износу од 120.000,00 

динара 

10. Шаховски клуб „Стражевица“ 

Баточина, у укупном износу од 200.000,00 

динара 

11. КК “Слога“ Баточина, у укупном 

износу од 1.400.000,00 динара 

12. УСР „Лепеница 2018“ Баточина, у 

укупном износу од 300.000,00 динара 

13. ФСУ „Слога Бат. 1924“ Баточина, у 

укупном износу од 4.560.000,00 динара 

14. СУ „Буди фит 2018“ Баточина, у 

укупном износу од 120.000,00 динара 

 

II Са подносиоцима одобрених 

програма председник општине Баточина 

закључује уговор о реализовању програма.  

Ако се носилац одобреног програма не 

одазове позиву за закључење уговора у року 

од осам дана од дана пријема позива, 

сматраће се да је одустао од предлога 

програма. 

Ако су носиоцу програма додељена 

мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је 

обавезан да, пре закључења уговора о 

реалилизовању програма, усклади 

финансијски план програма са висином 

додељених средстава и да достави 

Општинском већу допуну, односно измену 

предложеног програма усаглашену са 

висином одобрених средстава или доказ да је 

обезбедио додатна средства за реализацију 

програма, а у противном ће се сматрати да је 

одустао од закључења уговора. 

 

III Пренос одобрених средстава за 

реализацију програма преноси се 

организацији, која реализује програм у 

складу са уговором и Одлуком о буџету 

општине Баточина за 2022. годину на 

разделу 4, глава 4.01, Општинска управа, 

функција 810, програм 14-Развој спорта и 

омладине ПА 0001 – Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и 

савезима, апропријација 098, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама. 

 

IV Носиоци одобреног програма у 

обавези су да Општинском већу, на његов 

захтев, као и у року који је предвиђен 

Правилником о одобравању и финансирању 
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програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина и уговором о 

реализовању програма, а најмање једном 

годишње, достави, на прописаном обрасцу, 

извештај са потребном документацијом о 

остваривању програма или делова програма 

и коришћењу средстава буџета општине 

Баточина. 

 

V Носиоци одобреног програма који су 

користили буџетска средства за спорт у 2021. 

години, а нису доставили годишњи извештај 

о утрошку истих, не могу користити 

одобрена средства за 2022. годину и 

потписати уговор о реализацији програма за 

текућу годину све док не испуне обавезе из 

претходне године, односно не поднесу 

извештај уз пратећу документацију. 

 

VI Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“ и на званичној 

интернет презентацији општине Баточина. 

 

VII Ово Решење је коначно и против њега 

се може водити управни спор с тим да 

предмет управног спора не може бити износ 

добијених средстава по основу годишњих и 

посебних програма, односно пројеката. 

 

VIII Носиоцима програма доставити 

појединачно решење.  

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у oдредбама члана 121. и 

138. став 1. и 2. Закона о спорту и члана 31. 

Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина (у даљем тексту: 

Правилник) које између осталог прописују 

уколико је предложени програм прошао 

претходне две фазе, у трећој фази доноси се 

коначна одлука о одобравању или 

неодобравању програма и одређењу висине 

средстава за реализацију програма, одлуке у 

трећој фази доноси Општинско веће, на 

основу предлога Комисије, о одобрењу 

годишњих и посебних програма Општинско 

веће одлучује појединачним решењем. 

Ради оцене годишњих и посебних 

програма председник општине је образовао 

Комисију за оцену годишњих и посебних 

програма, односно пројеката којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

оласти спорта (у даљем тексту: Комисија), 

која се састоји од председника и четири 

члана од којих је један члан представник 

Спортског савеза општине Баточина. 

Kомисија је Општинском већу 

доставила Предлог o одобрењу и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Баточина у 2022. 

години број: 020-950/2021-II од 31.12.2021. 

године, којим се предлаже да за потребе 

финансирања спорта у општини Баточина 

буду финансирани годишњи програми у 

области такмичарског спорта, савеза и 

осталих облика удруживања у 2022. години, 

у укупном износу од 17.200.000,00 динара, а 

који се расподељује спортским 

организацијама означених у ставу 1. овог 

решења. 

На основу предлога Комисије, сходно 

Правилнику, Општинско веће општине 

Баточина одлучило је као у диспозитиву 

решења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-12/22-III од 10.01.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


