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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 

25.05.2018. године 

ГОДИНА 2018. 

БРОЈ 10 

 
 На основу члана 100. Закона о 

заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', број 135/04 и 36/09, 36/09- 

др. закон, 72/09-др. закон и 43/2011-

одлука УС), члана 7. Одлуке о буџетском 

фонду за заштиту животне средине 

општине Баточина (''Службени гласник 

Општине Баточина'', број 6/2009), члана 

5. Одлуке о буџету Општине Баточина за 

2018. годину (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 33/17 и 4/18) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 10/2016), а уз сагласност 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије, број 401-00-

00481/2018-02од 08.05.2018. године, 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 22.05.2018. 

године, донело је 

 

  

ПРОГРАМ 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Средства Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине 

Баточина, у 2018. години, планирана су 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2018. годину, на разделу 5, глави 5.09, 

функцији 560, програму 06 - Заштита 

животне средине, апропријацијама 161 и 

162 (''Сл. гласник општине Баточина'', бр. 

33/17 и 4/18).  

 

У складу са напред наведеним, 

средства ће се користити у следећим 

програмским активностима: 

                              

1 
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

 

 

 

• Активности на уређењу и уклањању дивљих депонија 

• Депоновање комуналног отпада на регионалној, санитарној 

депонији ''А.С.А. Врбак'' Лапово 

 

     500.000 д 

10.700.000 д 

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине  11.200.000д. 
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Члан 2.  

Овај Програм ступа на снагу 

даном објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-438/18-01 од 22.05.2018. године 

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

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

 

На основу члана. 9. Правилника о 

начину и поступку доделе средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 4/18), Записника о раду  бр. 06-31/18-

01 од 15.05.2018. године и Ранг листу са 

Предлогом о расподели  средстава 

комисије за спровођење поступка 

расподеле средстава за традиционалне 

цркве и верске заједнице 020-422/18-01 

од 15.05.2018. 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 22.05.2018. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о расподели средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 

На основу расписаног јавног 

конкурса за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина за 

2018. годину број 020-331/2018-01 од 

02.04.2018. године, на предлог Комисије 

за спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице, планирани износ од 

400.000,00 динара распоређује се 

следећим подносиоцвима пријаве: и то: 

 

 

Редни број 
Назив подносиоца 

пријаве и пројекта 
Назив пројекта Одобрена средства 

1 
Црквена општина 

Баточина 

- за изградњу 

подног грејања у 

цркви баточинској 

у Баточини 

 

160.000,00 динара 

2 
Црквена општина 

Кијево 

-за фрескописање 

цркве 
160.000,00 динара 

3 
Црквена општина  

Црни Као 

-за санирање крова 

на цркви од 

прокишњавања 

40.000,00 динара 

4 
Црквена општина 

Доброводица 

-израда пода у 

кухињи црквене 

зграде 

40.000,00 динара 

                                                                   Укупно 400.000 динара 
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Члан 2. 

 

Са изабраним подносиоцима 

пријаве, по правноснажности ове одлуке, 

председник општине Баточина закључиће 

уговор о финансирању реализације 

програма којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 

 

Члан 3. 

 

Пренос додељених средстава 

извршиће се у складу са Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2018. 

годину, на разделу 4, глава 4.01, 

општинска управа, функција 840, 

позиција 082, програм 13 - Развој културе 

и информисања, ПА 0003 - Унапређење 

система очувања и представљања 

културно – историјског наслеђа 

еконономска класификација 481- 

Дотације верским заједницама. 

 

Члан 4. 

 

Средства ће се изабраним 

подносиоцима пријаве исплаћивати у 

складу са динамиком прилива средстава у 

буџет општине Баточина. 

 

Члан 5. 

 

Носиоци одобрених пројеката, 

дужни су да  Општинском већу општине 

Баточина,  доставе Извештај о утрошку 

одобрених средстава, односно 

реализацији одобрених програма.  

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 најкасније до 

краја буџетске године.  

 

Члан 6. 

 

О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина.  

 

Члан 7. 

 

Ову одлуку објавити на званичној 

интернет презентацији општине Баточина 

и у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

У складу са одредбама  

Правилника о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама на територији 

општине Баточина из буџета општине 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“ бр.4/18) (у даљем тексту: 

правилник), Комисија за спровођење 

поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице(у даљем тексту: Комисија), 

која је образована решењем Општинског 

веће општине Баточина број 020-315/18-

01 од 26.03.2018. године (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 6/18), расписала 

је јавни конкурс за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина за 

2018. годину заведен под бројем 020-

331/18-01 од 02.04.2018. године, који је 

био отворен од 03. до 17. маја 2018. 

године, и објављен на званичној 

презентацији општине Баточина.  

У току јавног конкурса поднете су 

четири пријаве које су биле благовремене 

и потпуне, и то: пријава Црквене 

општине Кијево, Црквене општине 

Баточина, Црквене општине Црни Као и 

Црквене општине Доброводица.  

Након разматрања пријава и 

извршеног бодовања према 

критеријумима у складу са одредбама  

Правилника. Комисија је саставила ранг 

листу вредновања са предлогом о 

расподели средстава учесницима на 
конкурсу број 020-422/18-01 од 

15.05.2018.године.
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Ранг листу са предлогом и 

записник о раду, Комисија је доставила  

Општинском већу општине Баточина. 

Одредбе члана 9. став 2. 

Правилника утвређују да 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. 

На основу предлога Комисије 

сходно наведеним одредбама правилника, 

као и расположивим средствима за ове 

намене у буџету општине Баточина за 

2018. годину одлучено је као у 

диспозитиву одлуке.  

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор Општинском већиу општине 

Баточина писменим путем у року од три 

дана од дана достављања решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-442/2018-01 од 22.05.2018. 

године 

                                                                                     

         ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋ 

   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 

Баточина број 020-426/18-01 од 

16.05.2018. 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 22.05.2018. 

године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава из буџета 

општине Баточина за финансирање 

или суфинансирање пројеката у 

култури, као и пројеката уметничких, 

односностручних и 

научнихистраживања у култури у 2018. 

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 

2018. години број 020-313/2018-

01 од 26.03.2018. године, 

финансираће се, односно 

суфинансираће се следећи 

пројекти: 
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Редни број Назив 
подноциоца 
пријаве 

Назив пројекта 
Одобрeна 
средства 

 
1 
 

Аматерско 

културно 

уметничко 

друштво“ Вук 

Караџић “ 

Бадњевац 

„Презентација КУД-а у 

земљи, ликовна колонија 

и набавка ношње“ 
190 000,00 

 
 
2 

Удружење за 

неговање 

традиционалне 

културе 

“Шумадија“, 

Баточина 

 

„Промоција 

традиционалног 

стваралаштва Баточине у 

земљи и иностранству“ 

190 000,00 

 
3 

Аматерско 

културно-

уметничко друштво 

„Бранислав 

Нушић“ 

 Брзан  

 

„Едукација деце и младих 

о неговању и заступању 

културног наслеђа 

Шумадије и Поморавља“ 

 
120 000,00 

 

 

4 

Аматерско 

Књижевни клуб 

„Миодраг 

Петровић“, 

Баточина 

„Међународни песнички 

маратон“ 
60 000,00 

 

 

5 

Удружење домаће 

радиности 

“ Златне руке “ 

Баточина 

Манифестација„Обредни 

хлебови “ 

 

40 000,00 

Укупно: 600.000,00 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). 

 

Пренос додељених средстава 

извршиће се у складу са Одлуком 

о буџету општине Баточина за 

2018. 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. 

 

III Одобрени износ средстава за 

реализацију пројекта преноси се 
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носиоцу пројекта по поднетом 

захтеву а према динамици у 

складу са заљученим уговором. 

 

IV 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. 

 

V О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе 

и финансије Општинске управе 

општине Баточина.  

 

VI 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 

реализацијапредвиђена у 2018. години 

заведен под бројем 020-313/2018-01 од 

26.03.2018. године, који је био отворен од 

29.03.2018. до 30.04.2018. године, и 

објављен у дневном листу ,,Српски 

телеграф““ и на званичној презентацији 

општине Баточина. Општинско веће 

општине Баточина Решењем број 020-

314/18-01 од 26.03.2018. године (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 6/18) 

образовало је Комисију за избор 

пројеката  у култури који се финансирају 

или суфинансирају из буџета општине 

Баточина (у даљем тексту: Комисија). 

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, Књижевни клуб 

"Миодраг Петровић" 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 020-426/18-01 од 

16.05.2018. 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 2018. 

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. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-443/2018-01 од 22.05.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

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

 
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 
22.05.2018. године, донело је 

 

 

Табела 1.: 

 

ОДЛУКУ  

о избору програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења која се финансирају из 

буџета општине Баточина за 2018. 

годину 

 

Члан 1. 

 

I      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 2018. години- заштита животне 

средине и заштита животиња, бр. 020-

343/18-01 од  13.априла 2018.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 2018. години- 

помоћ старима, бр. 020-344/18-01 од  

13.априла 2018.године (Табела 2.) и то: 

Р. 

бр. 
Назив удружења Тражена средства 

Укупан 

број 

поена 

Одобрена 

средства 

1 Ловачко удружење "Рогот"   240.000 рсд 80 240.000 рсд 

2 Кинолошко друштво "Баточина" 70.000 рсд 67 70.000 рсд 

3 
Савез удружења одгајивача голубова 

српских високолетача 
60.000 рсд 57 60.000 рсд 

4 УСР "Лепеница 2018" 40.000 рсд 53 40.000 рсд 

УКУПНО: 410.000 рсд   410.000 рсд 

 

Табела 2.: 

Р. 

бр. 
Назив удружења Тражена средства 

Укупан 

број поена 

Одобрена 

средства 

1 
Општинско удружење пензионера 

Баточина 
100.000 рсд 78 100.000 рсд 
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Члан 2. 

 

Средства у износу од 600.000,00 

динара (шестстотинахиљададинара) 

обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Баточина за 2018. годину на Разделу 4, 

Глава 4.01, Функција 810, Економска 

класификација 481- Дотације 

удружењима грађана, Позиција 085, 

Програм 14 - Развој спорта и омладине, 

ПА 0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима, 

као и средства у износу од 100.000,00 

динара (стохиљададинара) на Разделу 4, 

Глава 4.01, Функција 090, Економска 

класификација 481- Дотације 

удружењима грађана, Позиција 076, 

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 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

4/18), председник општине Баточина 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 

 

Решењем Општинског већа, 

бр.:020-213/18-01 од 26.03.2018.године 

именована је Комисија за спровођење 

поступка избора програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења 

у 2018.години (даље:Комисија), која је 

спровела Јавни конкурс за доделу 

средстава из буџета општине Баточина за 

реализацију програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења 

у 2018. години- заштита животне 

средине и заштита животиња, бр. 020-

343/18-01 од  13.априла 2018.године 

(даље: Конкурс 1), као и Јавни конкурс за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина за реализацију програма и 

пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења у 2018. години- 

помоћ старима, бр. 020-344/18-01 од  

13.априла 2018.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 

13.априла 2018. године, те је по истеку 

рока од 15 дана од дана објављивања, 

пристигло укупно 5 пријава, од којих 

једна 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 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  X                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 9 

општине Баточина“, бр. 

4/18)(даље:Правилник).  

Дана 14.маја 2018.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 

3 дана. Како приговора није било, 

Комисија је на својој V седници која је 

одржана 18. маја 2018. 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 020-444/18-01 22.05.2018. године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

                                                                                 

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

 
На основу члана 121. и 138. став 

1. и 2. Закона о спорту ,,Службени 
гласник РС“ број 10/2016), члана 
31.Правилника о о одобравању и 
финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Баточина 
(,,Службени гласник општине Баточина“, 
број 30/2017) 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 
22.05.2018. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

о измени и допуни Решења о 
одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина 

Члан 1. 
 
У Решењу о одобравању и 

финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Баточина 
(„Сл. гласник општине Баточина“, број 
2/2018)(у даљем тексту: Решење), 
Поглавље I мења се и гласи: 

„ 
I На основу предлога Комисије 

за оцену годишњих и посебних 
програма, односно пројеката 
којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана  
области спорта број 020-5/18-
01 од 12.01.2018. године 
одобравају се и распоређују 
средства у укупном износу од 
7.500.000,00 динара за 
финансирање програма, којима 
се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области 
спорта у општини Баточина у 
2018. години, а који се се 
финансирају из буџета 
општине Баточина, следећим 
подносиоцима програма: 

1. Спортски савез општине 
Баточина, у укупном износу од 
2.045.000,00 динара; 

2. ФК „Слога“ Милатовац у 
укупном износу од 250.000,00 
динара; 

3. ФК „Младост“ Црни Као у 
укупном износу од 250.000,00 
динара 

4. ФК „Бадњевац“, Бадњевац у 
укупном износу од 250.000,00 
динара; 

5. ФК „ЖСК“, Жировница у 
укупном износу од 950.000,00 
динара; 

6. Општински Фудбалски савез 
Баточина у укупном износу од 
1.910.000,00 динара; 

7. Карате клуб „Баточина“ у 
укупном износу од 125.000,00 
динара: 

8. Одбојкашко спортско 
удружење „СЛОГА 2016“, 
Баточина у укупном износу од 
950.000,00 динара; 

9. Спортско удружење 
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„Соколићи“ у укупном износу 
од 60.000,00 динара; 

10. Шаховски клуб „Сражевица“, 
Баточина у укупном износу од 
110.000,00 динара; 

11. КК “Слога“, Баточина у 
укупном износу од 600.000,00 
динара. 
 

Члан 2. 

 

У осталом делу, Решење остаје 
непромењено. 

 
Члан 3. 

 
Ово Решење објавити у 

Службеном гласнику општине Баточина. 
 

Члан 4. 
 
Овлашћује се председник 

општине Баточина да са носиоцима 
програма код којих је дошло до промене 
одобрених средстава закључи анекс 
уговора.   

 
Образложење 

 
Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у oдредбама члана 
121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту 
(,,Службени гласник РС“, број 10/2016) и 
члана 31. Правилника одобравању и 
финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у општини Баточина 
(,,Службени гласник општине Баточина“, 
број 30/2017) (у даљем тексту: 
Правилник), који прописује да 
Општинско веће, на основу предлога 
Комисије за оцену програма у области 
спорта (У даљем тексту: Комисија), о 

одобрењу годишњих и посебних 
програма Општинско веће одлучује 
појединачним решењима.  

Фудбалски клуб „Слога“ 
Баточина је дана 18.04.2018. године 
обавестио Општинско веће о 
немогућности коришћења одобрених 
средстава у износу од 810.000,00 динара 
из разлога блокаде рачуна. 

Општинско веће општине 
Баточина се дана 20.04.2018. године 
обратило Спортском савезу општине 
Баточина за давање предлога за 
прерасподелу неискоришћених средстава 
у наведеном износу. 

Спортски савез општине 
Баточина 15.05.2018.године доставио је 
предлог прерасподеле средстава 
Комисији, која је исти Закључком број 
020-431/18-01 од 21.05.2018. прихватила 
и предложила Општинском већу да се 
средства у укупном износу од 810.000,00 
динара, расподеле према Предлогу 
Спортског савеза општине Баточина, 
следећим организацијама и то: 1. 
Општински фудбалски савез у укупном 
износу од 760.000,00 динара; 2. 
Фудбалски клуб „ЖСК“ Жировница у 
укупном износу од 50.000,00 динара. 

На основу Закључка Комисије, 
сходно Правилнику Општинско веће 
општине Баточина донело је Решење као 
у диспозитиву. 

  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                   

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
Број 020-445/18-01 од 22.05.2018. године 

                                                                                                                

  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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