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На основу чланова 1. и 3. Одлуке о
комуналним делатностима („Сл.гласник
општине Баточина, бр. 11/14), члана 2.
став 3. тачка 8) и члана 3. став 1. тачка 8)
Закона о комуналним делатностима ("Сл.
гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016),
члана 46. став 1. тачке 1. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) и члана 71. став 1. тачка 1.
Статута општине Баточина (,,Службени
гласник општине Баточина“, бр. 10/08 и
5/15), Општинско веће општине Баточина
на седници одржаној дана 29.05.2017.
године, донело је
ПРОГРАМ
унапређења система јавне расвете на
територији општине Баточина, II фаза,
за унапређење система јавне расвете на
територији МЗ Доброводица и МЗ
Градац
Увод :
На основу чланова 1. и 3. Одлуке о
комуналним
делатностима
општине
Баточина,
бр,
020-594/14-01
од
05.09.2014.године („Сл.гласник општине
Баточина, бр. 11/14), обезбеђење јавног
осветлења, као и одржавање система
јавне расвете, у надлежности је локалне
самоуправе.
Члан 3. став 1. тачка 8. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник

РС“, 88/2011, 104/2016), прописује да
одржавање
система
јавне
расвете
обухвата одржавање, адаптацију и
унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења
којима
се
осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне
намене.
Имајући у виду да трошкови јавне
расвете представљају значајан буџетски
издатак, у циљу повећања нивоа
енергетске ефикасности израђен је
Програм унапређења система јавне
расвете на територији општине Баточина,
II фаза, за унапређење система јавне
расвете на територији МЗ Доброводица
и МЗ Градац.
Опис стања из I фазе, садржан у
Програму унапређења јавне расвете
Фонда
за
уређење
грађевинског
земљишта, пољопривредног земљишта,
водопривреду, шумарство и заштиту
животне средине и комуналну делатност
општине Баточина, бр. 025-327/15-05 од
05.11.2015.године:
„Систем јавне расвете општине Баточина
обухвата 3.400 светиљки, и то
- 1.250 у варошици са годишњом
потрошњом од 4.617.999,97 динара
- 2.150 у селима са годишњом
потрошњом од 9.930.847,02 динара.
Доминирале су живине сијалице, а
последњих година отпочело се са
уградњом натријумових светиљки (око
100).“
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Програмом унапређења система јавне
расвете
за
период
2015-2017,
реализованим од стране Фонда за
уређење
грађевинског
земљишта,
пољопривредног
земљишта,
водопривреду, шумарство и заштиту
животне средине и комуналну делатност
општине Баточина, након спроведеног
поступка јавне набавке и избора
најповољнијег
добављача,
по
критеријумима
дефинисаним
у
конкурсној документацији, извршена је
уградња 1394 светиљки, од чега 1240
натријумових и 154 ЛЕД светиљки и
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извршена уградња 19 уређаја за уштеду
потрошње електричне енергије на бази
континуалне
регулације
светлосног
флукса, према окончаној ситуацији
изабраног добављача „Elektro Energу“
д.о.о. из Београда, бр. ОС-1109/2016-1 од
09.11.2016.године.
Описана модернизација јавне расвете и
уградња натријумових и ЛЕД светиљки
на територији општине Баточина и села
Брзан, током 2016.године, за резултат је
имала стање потрошње исказано у табели,
утврђено
на
основу
валидне
рачуноводствене евиденције:
ПОТРОШЊА У РСД

Обрачунски
период
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО:

Баточина
(варошица)
542.754,48
472.846,37
352.301,52
308.276,57
207.515,80
217.398,93
244.708,29
160.583,34
298.660,09
264.825,90
264.727,89
215.485,86
3.550.085,04

Реализација програма унапређења
система јавне расвете, II фаза :
Програм унапређења система јавне
расвете у II фази предвиђа замену
постојећих живиних светиљки енергетски
ефикасним натријумовим светиљкама на
територији МЗ Доброводица и МЗ
Градац, уз коришћење уређаја за
регулацију нивоа светлости (димовање).
Очекивана уштеда је не мања од 55%.
Позитиван ефекат постиже се и уштедом
у трошковима одржавања.

Брзан
361.829,03
292.552,87
247.631,93
216.389,80
156.448,06
172.969,38
183.010,77
196.692,81
247.256,02
199.027,56
170.110,32
277.408,99
2.716.327,54

Остале месне
заједнице
890.383,58
826.592,43
631.768,15
786.447,29
562.803,51
581.837,61
596.530,71
587.911,91
833.723,53
703.250,93
899.475,50
1.073.658,71
8.974.383,86

Програм ће се реализовати у две етапе:
По изради елабората и тендерске
документације,
следи
спровођење
поступка јавне набавке за замену
светиљки, у свему у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Ризици за реализацију програма:
Постоји ризик од неуспешности поступка
јавне набавке, уколико се не јави ниједан
понуђач
са
одговарајућом
и
прихватљивом
понудом,
односно
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предвиђена средства буду испод износа
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најповољније понуде.

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
РБ

1.

2.

Опис посла
Време
Учесници у фази програма
Расписивање јавне набавке за
демонтирање постојећих и
уградњу нових енергетски
ефикаснијих светиљки
Јун/јул 2017.године
Општина Баточина
(натријумових високог притиска)
са инсталираном регулацијом тј.
димовањем
Завршетак и примопредаја
октобар
изведених радова
2017.године
Општина Баточина

Укупна процењена вредност предметне
набавке биће опредељена у предмеру и
предрачуну радова у оквиру Елабората
реконструкције и рационализације
јавног осветљења општине Баточина за
II фазу радова – МЗ Доброводица и МЗ
Градац.
Опис опреме која се инсталира: 250
натријумових светиљки и 4 одговарајућа
уређаја за уштеду електричне енергије.
Реализацијом овог програма постићи ће
се унапређење енергетске ефикасности у
области јавне расвете, које ће бити
детаљније
разрађено
елаборатом
реконструкције и рационализације јавног
осветљења општине Баточина за II фазу
радова – МЗ Доброводица и МЗ Градац,
израђеним од стране квалификованих
лица за обављање предметног посла, до
спровођења тендера.
Реконструкција и рационализација
јавног
осветљења
на
читавој
територији
општине
Баточина
изводиће се фазно, при чему ће свака
фаза бити садржана у засебним
програмима унапређења система јавне
расвете, по процедури примењивој за I
и II фазу.

Доношењем овог програма престаје да
важи Програм унапређења система јавне
расвете на територији општине Баточина,
II фаза, заведен под бројем 352-34/17-01
од 24.03.2017. године, на који је
сагласност дала Скупштина општине
Баточина Одлуком о давању сагласности
број 020-335/17-01 од 31.03.2017. године
(,,Сл. гласник општине Баточина“ број
8/2017).
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења и доставиће се Скупштини
општине
Баточина
на
давање
сагласности.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-468/17-01 од 29.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Ha основу чл. 3. Уредбе о
средствима за подстицање програма или
недостајућег
дела
средстава
за
финасирање програма од јавног интереса
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која реализују удружења («Службени
гласник РС», бр.8/2012, 94/2013 и
93/2015) ), чл.38. Закона о удружењима
("Сл.гл.РС бр.51/09,99/11), чл.56. и 58.
Закона о буџетском систему ("Сл.гл.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 и
99/2016), члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
("Сл.гласник општине Баточина" бр.
10/2016), Општинско веће општине
Баточина на седници одржаној дана
29.5.2017. године, донело је:
ПРАВИЛНИК
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
удржења
Члан1.
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
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забрањени Уставом или Законом, уписана
надлежнан 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 буџетураздео 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,
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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,
пре доношења Одлуке о расписивању
конкурса, председник општине именује
трочлану Комисију за спровођење
поступка избора програма од јавног
интереса за доделу средстава из буџета
општине Баточина ( у даљем тексту:
комисија). Председник општине одређује
састав, задатак и мандат комисије као и
лице
које
за
комисију
обавља
административне послове.
Комисија доноси одлуке већином
гласова и сачињава записнике о свим
радњама током спровођења јавног
конкурса.
Доношење Одлуке о спровођењу
јавног конкурса
Члан 6.
Одлуку о расписивању конкурса,
доноси председник општине, а конкурсни
поступак спроводи Комисија .
Одлуком о расписивању конкурса,
дефинише се: предмет јавног конкурса,
област за коју се конкурс расписује, износ
средстава и рок у коме је комисија дужна
да распише конкурс .
Јавни конкурс
Члан 7.
Јавни конкурс се расписује за
сваку буџетску годину, а уколико се не
расподеле сва средства опредељена за
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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, обавезна
конкурсна документација коју треба
доставити, начин подношење пријаве, рок
за подношење пријаве и рок за
одлучивање о избору програма и додели
средстава, напомена да се програми који
су финасирани у предходној 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 важноси за реализацију
конкурса.
Услови за учешће на јавном конкурсу основни услови
Члан 8.
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:
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имају
седиште
на
територији општине Баточина и
реализују програме од јавног
интереса на територији општине
Баточина;
удружења
која
имају
позитиван финасијски резултат у
предходној години;
удружења која имају усвојен
годишњи план рада за годину у
којој конкуришу који обухвата
програме
и
активности
у
областима које су од јавног
интереса;
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.

Услови који се односе на трошкове
програма и пројеката
Члан 9.
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.
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Подношење пријаве на јавни конкурс и
конкурсна документација
Члан 10.
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.
Програм рада удружења за
текућу годину и Одлуку о
усвајању истог.
8.
Завршни
рачун
за
предходну годину (биланс стања и
биланс успеха) са доказом да је
извештај поднет Агенцији за
привредне регистре;
9.
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
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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 БаточинаКомисији за спровођење јавног конкурса
за избор програма удружења грађана која
се финансирају из буџета општине
Баточина.
Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Непотпуне неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
Мерила и критеријуми за избор
програма и пројеката
Члан 11.
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
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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.
Постизање
друштвене
солидарности, самопомоћи, помоћ
лицима у специфичним животним
ситуацијама.
Максимално
15
бодова.
7.
Усмереност програма ка
унапређењу
и
развоју
традиционалног,
културног и
уметничког
стваралаштва.
Максимално 15 бодова.
8.
Дужина трајања удружења.
Максимално 5 бодова.
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
члана
11.
овог
Правилника као и допунске критеријуме,
који су специфични за одређену област
утврђује комисија.
Члан 12.
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.
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која реализују удружења
Утврђивање ранг листе
Члан 13.
По спроведеном поступку јавног
конкурса комисија утврђује ранг листу
вредновања и рангирања пријављених
програма у року од 5 (пет) 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 3 (три) дана од дана његовог
пријема. Коначну листу, комисија
доставља Општинском већу општине
Баточина.
Одлука о избору програма и
пројеката
Члан 14.
Одлуку о избору програма удружења
грађана који се финансирају из буџета
општине Баточина на основу коначне
ранг листе доноси председник општине у
року од 3 (три) 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

Члан 15.
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 16.
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 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
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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 17.
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 18.
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 020-271//15-01 од 02.03.2015. године
(,,Службени гласник општине Баточина“
бр. 4/2015).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-474/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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 пројаеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
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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), члана 49. Пословника о
раду Општинског већа
општине
Баточина
("Сл.гласник
општине
Баточина" бр. 10/2016), Општинско веће
општине Баточина, на седници одржаној
дана 29.5.2017.године, донело 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 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.
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РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА
Члан 2
Општинско
веће
општине
Баточина, 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 и то:
(1)
стручни,
односно
уметнички
капацитети,
(2) 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.
Критеријуми из става 1. овог члана
примењују се на појединачне области
културне делатности уз поштовање
специфичности тих области.
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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 разлози за
прихватање или неприхватање пројекта.
Члан 5.
За
оцену
пројекта
према
позитивним критеријумима користи се
скала од 0 до 5 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.
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.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
НАЧИН ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА
Члан 4
Члан 7.
10
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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;
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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 научноистраживачке и едукативне делатности у
култури;
12) за аматерско културно и уметничко
стваралаштво,
изворно
народно
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.
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Општинско веће одрееђује лице
које обавља стручне и административнотехничке послове за потребе комисије.
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
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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,
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.
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
12
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буџета општине Баточина садржи:
1.
назив и садржину пројекта,
износ средстава који се додељује
из буџета општине
за реализацију
пројеката,
2.

начин на који се
средстава за реализацију
преносе носиоцу пројекта,
3.

4.

укупну вредност пројекта,

датум почетка
реализације пројекта,
5.

додељена
пројеката

и

завршетка

права, обавезе и одговорности
уговорних страна,
6.

7.

време трајања уговора,

начин и рокове за подношење
извештаја,
8.

услове за раскид уговора пре
истека рока на који је закључен,
9.

права и обавезе уговорних страна
у случају раскида уговора пре истека
времена на који је закључен,
10.

права и обавезе уговорних страна
у случају непоштовања услова правдања
средстава и начин решавања спорова
11.

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
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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
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,
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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 11. 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);
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- 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, мерилима и критеријумима за
избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета
општине Баточина број 020-270/2015-01
од 02.03.2015. године (,,Сл. гласник
општине Баточина“ број 4/15).
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-475/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине Баточина
("Сл.гласник општине Баточина" бр. 10/2016),
Општинско веће општине Баточина , на
седници одржаној дана
године, донело је

29.05.

2017.

ПРАВИЛНИК
o коришћењу средстава за репрезентацију
у општини Баточина

Члан 1.
Овим Правилником уређују се
услови и начин коришћења средстава
14
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Баточина

за

Члан 2.
Средства за репрезентацију планирају се
годишње, буџетом.
Члан 3.
У
оквиру
укупног
износа
средстава, месечно се прате и планирају
износи на репрезентацију, у складу са
овим Правилником, према утврђеним
наменама коришћења средстава за
репрезентацију.
Планирањем и праћењем трошкова
репрезентације обезбеђује се рационално
и домаћинско понашање у трошењу
средстава за ове намене.
Члан 4.
Контролу утрошка средстава за
репрезентацију врши Општинско веће
општине Баточина.
Члан 5.
Средства за репрезентацију
користе се, по правилу, за намене у
земљи, а изузетно и у иностранству.
Средства за репрезентацију могу
да се користе у иностранству под условом
да је њихово коришћење одобрено
решењем о одобравању службеног пута у
иностранство.
Члан 6.
Средства за репрезентацију могу
да се користе за следеће намене:
- за угоститељске услуге које су у
непосредној вези са извршењем
одређеног службеног посла,
- набавку пригодних поклона за лица која
имају посебан значај за рад и пословање
органа општине Баточина,
- коришћење услуга кафе и других
напитака (кухиња),
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- за трошкове на службеним путовањима
и
- остале намене које имају карактер
репрезентације.
Средства репрезентације користе се на
начин и под условима утврђеним овим
Правилником, у складу са актима,
упутствима и процедурама којима се
уређују питања рачуноводства, контроле
и плаћања улазне документације
буџетских корисника.
Члан 7.
Право да користе средства
репрезентације (у даљем тексту: корисник
репрезентације), имају:
1. председник Општине,
2. заменик председника Општине,
3. председник Скупштине општине,
4. начелник Општинске управе,
5. општински правобранилац,
6. друга лица ( функционери општине
Баточина и запослени у општини
Баточина ) која у писаној форми овласти
Председник Општине, Председник
скупштине општине и Начелник
општинске управе).
Корисник репрезентације одговоран је за
економично и целисходно трошење
средстава репрезентације.
Члан 8.
Потреба за коришћењем средстава
за угоститељске услуге пријављује се
благовремено, подношењем писменог
захтева за одобрењем
коришћења
средстава за угоститељске услуге (у
даљем тексту: захтев).
Захтев садржи:
- разлог коришћења (повод) и број лица за
која је потребно обезбедити угоститељску
услугу,
- датум за који се тражи одобрење за
коришћење средстава за угоститељске
услуге,
- процењени износ потребан за
реализацију угоститељске услуге и
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- име и презиме и потпис корисника
средстава
који
има
потребу
за
коришћењем средстава за угоститељске
услуге.
Члан 9.
На основу достављеног захтева,
Председник
општине
Баточина,
Председник
скупштине
општине,
односно Начелник општинске управе, у
складу са чланом 7. став 1. тачка 6. овог
правилника, цени оправданост потребе за
коришћењем средстава за угоститељске
услуге и потписује одобрење.
Одобрењем из става 1. овог члана
одобрава се и износ који се може
утрошити за коришћење угоститељске
услуге.
Члан 10.
Корисник средстава је дужан да на
рачуну који се односи на угоститељску
услугу
својим
потписом
потврди
извршење услуге и да уз рачун прикључи
одобрење којим је одобрено коришћење
средстава за угоститељске услуге и
писани
извештај
о
извршеној
угоститељској услузи.
Када је корисник средстава
Председник
општине,
Председник
Скупштине, Општински правобранилац,
Начелник Општинске управе општине, уз
рачун који је потписом потврђен у складу
са ставом 1. овог члана, прикључује се
писани
извештај
о
искоришћеној
угоститељској услузи.
Члан 11.
Средства за репрезентацију за
угоститељске услуге могу да се користе
за пословни ручак или вечеру, односно
коктел послужење (кетеринг) који се
организује за:
- чланове органа, комисија и стручних
тимова који обављају посебно значајне
задатке у складу са одлукама, решењима
и налозима Председника општине.
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- учеснике састанака који имају посебан
значај за рад и пословање општине
Баточина,
- званице на пригодном обележавању
јубилеја, новогодишњих или других
празника и других важних догађаја, као
што су Дан општине, конференције и
други
међународни
састанци,
потписивање
значајнијих
уговора,
доношење одлука од стратешког значаја,
и сл.
Члан 12.
Средства за репрезентацију могу
да се користе и за следеће намене:
-трошкове настале приликом посета
представника
државних
органа,
међунароних организација, организација
цивилног друштва, медија, предузећа,
других локалних самоуправа из земље и
иностранства (хотелски смештај и остале
хотелско-угоститељске
услуге),
на
пригодном
обележавању
јубилеја,
новогодишњих или других празника и
других важних догађаја, као што су Дан
општине,
конференције
и
други
међународни састанци, потписивање
значајнијих уговора, доношење одлука од
стратешког значаја, и сл.
Члан 13.
Средства за репрезентацију за
набавку пригодних поклона, могу да се
користе за набавку:
- новогодишњих поклона за лица која
имају посебан значај за рад општине
Баточина,
- поклона поводом обележавања јубилеја
и важних пословних догађаја за општину
Баточина,
-протоколарних поклона (штампање
позивница,честитки, календара и других
сличних поклона, поклона за ученике
основних и средњих школа, одржвања
дечјих фестивала и слично),
- осталих пригодних поклона поводом
значајних датума за општину Баточина .
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Набавку пригодних поклона по
правилу, организују Председник
општине, Председник Скупштине и
Начелник општинске управе општине, у
погледу врсте, намене и броја поклона,
као и планираног рока уручивања
поклона.
Члан 14.
Средства за репрезентацију за
коришћење услуга кафе кухиње, односе
се на коришћење кафе, чајева и других
напитака из кафе кухиње, за састанке који
се организују у просторијама општине
Баточина.
Набавку и коришћење услуга кафе
кухиње одређује Председник општине
Баточина, а спроводи пословни секретар,
који води евиденцију потрошње на
месечном нивоу и о томе доставља
писани извештај Председнику општине,
до 5. у месецу, за претходни месец.
Члан 15.
Уколико
корисник
средстава
прекорачи износ који је одобрен
одобрењем из члана 9. овог правилника,
дужан је да плати разлику између
оствареног
и
одобреног
износа,
најкасније приликом наредне исплате
плата,
односно
накнаде,
после
утврђивања ове обавезе.
Корисник репрезентације може у
року од три дана од дана пријема рачуна
поднети захтев Председнику општине,
Председнику
скупштине
општине,
односно Начелнику општинске управе, за
признавање
дела
трошкова
изнад
одобреног износа, са образложењем
разлога прекорачења.
Председник општине општине
Баточина,
председник
скупштине
општине, односно начелник Општинске
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управе, може по захтеву из става 2. овог
члана писмено одобрити утрошена
средства за угоститељске услуге у пуном
износу насталих трошкова.
Члан 16.
Одељење за финансије
води
евиденцију
искоришћених
износа
репрезентације на основу примљених
докумената.
Члан 17.
Захтев за одобрење коришћења
средстава за угоститељске услуге, као и
Извештај
о
коришћењу средстава
репрезентације воде се на посебним
обрасцима који су у прилогу овог
правилника и чине његов саставни део.
Члан 18.
Ступањем
на
снагу
овог
правилника престају да важе:Правилник
о коришћењу угоститељских услуга број
031-«Сл»/10-01 од 20.01.2010. године и
Правилник о коришћењу репрезентације
у органима општине Баточина број 020272/15-01
од
02.03.2015.
године
(''Службени гласник општине Баточи''
број 4/2015).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-476/17-01 од 29.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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Захтев
за одобрење коришћења средстава за угоститељске услуге и одобрење за коришћење
средстава за угоститељске услуге

Образац бр. 1
___________________________________________________
(функционер/руководилац органа коме се подноси захтев)
ЗАХТЕВ
за одобрење коришћења средстава за угоститељске услуге
Молим да се одобри коришћење средстава за угоститељске услуге према следећем:
1) Разлог коришћења
(повод):____________________________________________________________________________
_
2) Број лица за која је потребно обезбедити угоститељску услугу
________________________________________________
3) Датум за који се тражи одобрење за коришћење:
___________________________________________________________
4) Процењени износ потребан за реализацију угоститељске услуге:
_____________________________________________
Подносилац захтева - корисник
средстава:
_______________________________
(име и презиме)
________________________________
(потпис)
Дана _________________ године
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Образац бр. 2.
Република Србија
Општина Баточина
________________________
(назив органа)
Број: _______________
Дана: ______________
Баточина
ОДОБРЕЊЕ
за коришћење средстава за угоститељске услуге
Одобрава се
___________________________________________________________________________________
_____________________
да дана ________________________ године за потребе
________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
користи угоститељске услуге за укупно _________ лица у износу до ___________________
динара.
_________________________
____
(функционер/руководилац
који одобрава коришћење)
_________________________
______
(потпис)

19

БРОЈ XII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

Образац бр. 3.
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
1) Врста репрезентације:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
2) Вредност услуга/добара:

__________________________________________________

3) Разлози настајања трошкова:
___________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
__________________________________________________ Лице овлашћено за коришћење
__________________________________________________ репрезентације
____
_______________________________
(име и презиме)
________________________________
(потпис)
Дана _________________ године

20

БРОЈ XII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

На основу чланова 15. став 2, 17.
и 19 Закона о информисању и
медијима(„Сл. гласник РС“ бр. 83/2014,
58/2015 и 12/2016 - аутентично
тумачење), члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
("Сл.гласник општине Баточина" бр.
10/2016), Општинско веће општине
Баточина, на седници, одржаној дана
29.5.2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области
јавног информисања
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
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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.
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
доставља наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта за сваку
календарску годину, до краја те године,
органу који му је одобрио средства.
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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.
Учесник конкурса који је поднео
пројекат са непотпуном или непрецизно
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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.
Члан 10.
На конкурсу може учествовати (у
даљем тексту: учесник конкурса):
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 11.
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
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извештај и лица за која се утврди да су
средства ненаменски трошила.
Члан 12.
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.
Члан 13.
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 14.
Учесник конкурса може поднети
захтев за суфинансирање пројекта у
износу до највише 80% вредности
предложеног пројекта, односно највише
до износа утврђеног конкурсом.
Члан 15.
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.

Члан 16.
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;
- 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;
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- 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 стручна
служба 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.).
Члан 17.
Оцену пројеката поднетих на
конкурс, као и предлог о расподели
средстава са образложењем доноси
стручна комисија (у даљем тексту:
комисија)
коју
решењем
именује
Општинско веће.
Комисија се именује за сваки конкурс
посебно.
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Члан 18.
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 19.
Комисија има пет чланова.
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.
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 чланове
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.
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Решењем о именовању чланова
комисије утврђују се њихова права и
обавезе.

Одлука из става 1. овог члана,
доноси се најкасније у року од 90 дана од
дана закључења конкурса.

Члан 20.
Комисија на првој седници бира
председника комисије.
Председник комисије координира
рад комисије и води седнице.
Организационе, административно
техничке послове обавља секретар
Комисије.
Секретар комисије није члан
комисије.
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.

Члан 22.
Решење је коначно и против њега
се може покренути управни спор.

Члан 21.
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.

Члан 23.
Поред решења о расподели
средстава са образложењем, објављује и
предлог комисије о расподели средстава,
кратак опис пројеката којима су одобрена
средства, као и информацију 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 24.
На основу решења о расподели
закључује се уговор, који у име општине
Баточина, закључује председник општине
Баточина и који је 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 25.
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
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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.
Члан 26.
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.
Члан 27.
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.
Члан 28.
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 29.
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.
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Члан 30.
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.
Изузетно од става 1. тачка 3) овог
члана, јединица локалне самоуправе, не
може суфинансирати пројекат издавача
медија који није уписан у Регистар
медија.
Члан 31.
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.
Члан 32.
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.

26

БРОЈ XII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

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.
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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 стручна
служба 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 33.
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 веб-сајту
органа.
Члан 34.
Решење је коначно и против њега
се може покренути управни спор.
Члан 35.
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 36.
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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.
Члан 37.
Учесници конкурса који су добили
средства, као и лица којима су одобрена
средства на основу појединачног давања,
извештај
о
реализацији
пројекта
достављају органу који је доделио
средства, 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 38.
Кориснику средстава који не
достави у року и у прописаној форми
наративни и финансијски извештај о
реализацији пројекта, орган који додељује
средства упућује захтев за повраћај
средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог
члана врши се у року који је предвиђен
уговором.
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Информација
о
корисницима
средстава који нису доставили наративни
и финансијски извештај о реализацији
пројекта, односно који нису извршили
повраћај средстава, објављује се на вебсајту органа.
Члан 39.
Општинско
веће
општине
Баточина, Регистру медија пријављује
податке о износу додељених новчаних
средстава.
Општинско
веће
општине
Баточина, по завршетку пројектног
суфинансирања
у текућој години,
сачињава анализу квалитета подржаних
пројеката на основу извештаја корисника,
и објављује је на веб-сајту најкасније до
31. марта наредне године.
Члан 40.
Овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број : 020-477/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО
ДАВАЊЕ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1
1.1

НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ
ПРИЈАВА (у даљем тексту: Орган)

ПОДНОСИ

1.2

НАЗИВ КОНКУРСА(уписати назив конкурса за
који се пријављује)

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА(навести званичан и
пун назив издавача медија, односно продукције,
1.3
као што је наведено у решењу Агенције за
привредне регистре)
Издавач медија (Означити у суседном
пољу уколико сте издавач медија у
смислу Закона)

Продукција ( Означити у суседном пољу
уколико сте правно лице, односно
предузетник, који се бави производњом
медијских садржаја)

Назив јавног гласила подносиоца пријаве из
Регистра медија (за издаваче медија чија јавна
гласила морају да буду регистрована у Регистру
медија АПР-а)
Врста јавног гласила (навести да ли је Internet,
радио, ТВ, новине…)
Назив медија преко којег ће се реализовати
пројекат (за правно лице, односно предузетника,
који се бави производњом медијских садржаја)
1.4 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

2

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

2.1 СЕДИШТЕ ( поштански број, место):
2.2 АДРЕСА(улица и број)
2.3 ТЕЛЕФОН
2.4 Е-mail
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ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

2.6 МАТИЧНИ БРОЈ
2.7 ПИБ
2.8

НАЗИВ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ РЕШЕЊА
АПР-а

2.8 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ (унети број шифре)
ПРАВНИ СТАТУС подносиоца (доо, ад, пр, уг, и
др.)
БРОЈ ТЕКУThЕГ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ
2.10
БАНКЕ
БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА КОД УПРАВЕ ЗА
( за учеснике регистроване као
2.11 ТРЕЗОР
привредна друштва)
2.9

2.12 SWIFT и IBAN (за девизна плаћања)
2.13 ОВЛАШThЕНО ЛИЦЕ И НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ
- Е-mail

КОНТАКТ ОСОБА
Е-mail
Телефон

- Телефон

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3
ОПИС ПРОЈЕКТА (резиме
предложених активности,
сврхе
пројекта,
циљне
групе, теме, жанр, број
3.1
медијских садржаја, где ће
бити објављен) – до пет
редова
ТЕРИТОРИЈА
3.2 РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА:
ПЕРИОД
ТРАЈАЊА
3.3
ПРОЈЕКТА
УКУПНА
3.4 ПРОЈЕКТА
(у динарима)

ВРЕДНОСТ
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СРЕДСТВА ЗА КОЈА СЕ
АПЛИЦИРА КОД ОРГАНА
(у динарима)
ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

4
ОПИС
СТАЊА
И
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПРОБЛЕМА
(сажетакописати
стање
и
идентификовати проблеме
са којима се циљна група/е
4.1 суочавају и потребе које
произилазе из тих проблема
и
навести
квалитативне/квантитативн
е показатеље садашњег
стања
користећи
расположиве
податке,
искуства, истраживања и
др.)

4.2

ОПИС
ЗНАЧАЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА (сажетакописати јасно и прецизно
значај реализације пројекта
за остваривање јавног
интереса у складу са
Законом о јавном
информисању и медијима)
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ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА
(дефинисати општи циљ
који ће допринети
остварењу промене у
смислу дугорочне користи
за циљну групу у области
јавног информисања )

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
ПРОЈЕКТА
(навести
прецизно
специфичне,
мерљиве и временски
одређене циљеве пројекта,
односно
формулисати
очекивану
позитивну
промену за циљну/е
групу/е до које ће довести
реализација пројекта)
НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ
ЦИЉНЕ ГРУПЕ
(групе, организације, лица
која су под директним
позитивним утицајем
пројектних активности)
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НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ
ЦИЉНЕ ГРУПЕ
(групе, организације, лица
која ће на било који начин
имати користи од
пројектних активности;
крајњи корисници су они
који ће имати дугорочне
користи од пројеката на
нивоу читавог друштва или
сектора)
ОПИС АКТИВНОСТИ
(активности представљају
средство /мере / радњу ради
постизања жељених
резултата и циљева
пројекта)

4.7.
Описати и образложити
како ће се спроводити
активности, навести њихов
садржај, методику и логику
повезаности са резултатима
и циљевима пројекта.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
ГРУПЕ АКТИВНОСТИ
(додати нове редове уколико је потребно)

Месеци
(у колоне за одговарајуће месеце у којима
предвиђате реализацију пројектних активности
требају писати „Х“)
1
2
3

1.(назив групе активности)
1.1. (назив појединачне активности)
1.2.
1.3.
2.
4.8.
2.1.
2.2.
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2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
РЕЗУЛТАТИ
(прикажите
резултате
пројекта
којима
се
4.9. остварују његови циљеви,
као и то на основу којих
ћете
показатеља
(индикатора)
успеха те
резултате мерити; зa сваки
резултат
потребно
је
навести индикатор; уколико
је потребно, додајте нове
редове у табелу)
Резултате дефинисати као
излазне конкретне исходе
напред
наведених
активности пројекта које
воде
постизању
специфичних циљева и
општег циља пројекта

РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА
(квалитативни и
квантитативни
показатељи /
критеријуми
којима меримо
напредак
пројекта и
остварење
циљева и
резултата
пројекта)

1.
2.
3.
4.

ОДРЖИВОСТ
РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА
(навести да ли су резултати
4.10. пројекта одрживи након
завршетка финасирања од
стране
органа
који
расписује конкурс)
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ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ
И
ЕВАЛУАЦИЈА
4.11. ПРОЈЕКТА (описати на
који начин се врши праћење
и евалуација пројекта)
КРАТКА
БИОГРАФИЈА
КЉУЧНИХ
УЧЕСНИКА
ПРОЈЕКТА (највише 3
4.12.
кључна учесника пројекта,
навести њихове улоге у
пројекту)
А
Б
Ц
ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА
4.13. ПРИЈАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА
АНАЛИЗА
РИЗИКА
(потешкоће које се могу јавити
4.14. у току реализације пројекта
и
планови
за
смањење
негативних последица њиховог
утицаја)
5

ЛИЧНА КАРТА ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

5.1. Број запослених (укупан број
стално запослених и хонорарних
сарадника)

5.1.
5.2.
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Навести техничке капацитете за
реализацију пројекта
Периодика, тираж, врста папира и
формат (за штампане медије)
Начин емитовања
(земаљско/кабловско/сателитско/ел
ектронска издања) - за електронске
медије
Број посета веб стране подносиоца
пројекта на месечном нивоу
Домаћа и међународна признања и
награде за произведене медијске
садржаје и њене ауторе
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5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

ИЗЈАВА
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу,
Изјављујем да су сви подаци, који су наведени у обрасцу, истинити и тачни.

Датум:

М.П.

Одговорно лице:
(Име и презиме и
потпис)
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НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И ПРОЈЕКТУ

НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА (у даљем тексту: Орган)
НАЗИВ КОНКУРСА (унети и годину у којој је аплицирано за средства)
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
БРОЈ УГОВОРА ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА СА ОРГАНОМ
ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА
НАЗИВ ЈАВНОГ ГЛАСИЛА ПРЕКО КОГА ЈЕ ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА
СЕДИШТЕ (Место и поштански број):
АДРЕСА (Улица и број)
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПРАВНИ ОБЛИК (удружење, ад, доо, буџетски корисник и сл.)
НАЗИВ И СЕДИШТЕ БАНКЕ
БРОЈ ТЕКУThЕГ РАЧУНА
КОРИСНИК СРЕДСТАВА (телефон, факс, e-mail, сајт)
ОВЛАШThЕНО ЛИЦЕ (име и презиме)

III НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (датум почетка и завршетка пројекта)

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (емисија, страница у штампи,
интернет страница и сл.)
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (емисија, страница у штампи,
интернет страница и сл.)
ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ САДРЖАЈА ПРОЈЕКТА (сажетак- до једне стране
текста)

ПОСТИГНУТИ ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА (сажетак- до једне стране
текста)

Резултати пројекта (очекивани резултати из предлога пројекта)

Индикатори резултата
(планирани-очекиванициљани индикатори из

Индикатори из постигнутих резултата на крају
реализације пројекта(планирани-циљани
индикатори из предлога пројекта)

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

2

2

2
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2.1

2.1

2.2

2.2

2.2
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IV ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
(износи у динарима; нумеричке податке-бројеве, уносити без тачке и зареза у необојена поља; обојена поља су под формулом и закључана)

ИЗНОС УКУПНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА (подаци из конкурсне
спецификације/ревидиране спецификације, из свих извора финансирања)

ИЗНОС УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА (из свих извора финансирања, по
завршетку пројекта)

РАЗЛИКА УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
СВИХ ИЗВОРА (не уносити податак-поље је под формулом)

0

ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА СА ОРГАНОМ (из уговора)

ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА

РАЗЛИКА УГОВОРЕНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА (не уносити
податак-поље је под формулом)

0

ДА ЛИ ЈЕ ИЗВРШЕН ПОВРАThАЈ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА, ОРГАНУ
(уписати да-не)
ИЗНОС ВРАThЕНИХ СРЕДСТАВА

ДАТУМ ПОВРАThАЈА

УЧЕШThЕ (учешће буџетских средстава Органа у укупним трошковима пројекта у %
-не уносити податак, поље је под формулом)

#DIV/0!

СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОРГАНА ПО УГОВОРУ БРОЈ:

А - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА

РБ

НАЗИВ ТРО ШКА

2/

ИЗНОС ПЛАНИРАНОГ
ТРО ШКА

3/

A/

- ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПО ФИНАНСИЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ИЗНОС
РЕАЛИЗОВАНИХ
ТРОШКОВА ПО ВРСТИ
ТРОШКА

1
I

2

I+II

РАЧУНА

ПЛАThАЊЕ

4

0

0

3

4

ПЕРСОНАЛНИ ТРОШКОВИ
(Предвиђено 20 редова - уноса)

0

0

0

УКУПНИ ТРОШКОВИ (оперативни+персонални)

0

0

0

ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ
(Предвиђено 20 редова - уноса)

2

5

5/

ИЗНОС
ДОКУМЕНТА ЗА

3

1
II

4/

НАЗИВ
ИЗДАВАОЦА

6

6/

ВРСТА
ДОКУМЕНТА

БРОЈ И ДАТУМ

БРОЈ И ДАТУМ

8/

ИЗВОДА БАНКЕ

7/

ДОКУМЕНТА

7

8

9

7

8

9

9/

0

5

6

НАПОМЕНА:
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ПРИЛОГ:
1. Копије објављених програмских садржаја (ЦД, ДВД, странице новина, интернет странице и др.)
2. Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима насталим у току реализације пројекта/програма, и то :
а) фотокопије рачуна, налога, уговора, и сл.
б) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима.

40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
ГОДИНА 2017.

БРОЈ XII

ИЗЈАВА

Као одговорно лице корисника средстава, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци, неведени у Обрасц у истинити и тачни, а
приложена документација која је је наведена у прилогу, веродостојна оригиналној документацији.

Датум:

М.П.

Одговорно лице (име и презиме и потпис):

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ УНОСА ПОДАТАКА У ТАБЕЛУ: СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

ОДЕЉАК А - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА - ПОДРАЗУМЕВА ДА СЕ ИСТОВРСНИ ТРОШКОВИ ИСКАЗУЈУ ЗБИРНО:
А

(Уписати износ укупних трошкова (колона 4) за исту врсту трошка (колона 2), независно од издаваоца рачуна (колона 5)! Пример: укупни трошкови за бензин; за материјал;
за услуге штампање; за хонораре и др., а у складу са уговором, наводе се (назив трошка) се у колони 2 и исказују у суми у колони 4).
ОДЕЉАК Б - ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПО ФИНАНСИЈСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ - ПОДРАЗУМЕВА ДА СЕ ПО ИСТОВРСНИМ ТРОШКОВИМА, КОЈИ СЕ ИСКАЗАУЈУ У
КОЛОНИ 2, УНОСЕ ПРИПАДАЈУThИ РАЧУНИ СВИХ ДОБАВЉАЧА ЗА ТУ ВРСТУ ТРОШКА:

Б

(Пример: Расход за гориво (колона 2) исказати у једној цифри у колони 4, а у колонама 5-9 унети сортиране податке по свим испоручиоцима горива (у колону 5 назив
испоручиоца - "НИС"; у колону 6 унети појединачне износе свих припадајућих рачуна НИС-а, као и друге податке који се траже у колонама 7, 8 и 9. Исто поновити за, на
пример, МОЛ, ЕЛП и др. Сума свих рачуна, по свим испоручиоцима, мора бити једнака са исказаним збирним износом за тај трошак у колони 4, под ставком: трошак за
гориво).
КОЛОНА 2 - НАЗИВ ТРОШКА

2

Неопходно је навести трошкове у складу са уговором и активностима пројекта, које су дате у Обрасцу пријаве, односно са припадајућим расходима неопходним за
реализацију те активности. Навести активност и конкретне припадајуће трошкове за ту активност.
КОЛОНА 3 - ИЗНОС ПЛАНИРАНОГ ТРОШКА

3

Уунети износе из обрасца 3/3а, односно уговора. Ови плански подаци, у поређењ у са подацима о реализованим трошковима, исказаним у колони 4, дају увид у наменско
трошење средстава, односно одступање од истог.
КОЛОНА 4 - ИЗНОС РЕАЛИЗОВАНИХ ТРОШКОВА ПО ВРСТИ ТРОШКА

4

По завршеном послу, реализацији пројекта, уносе се збирни износи истоврсних трошкова, а по спецификацији (нпр. укупно за гориво- иако има више рачуна или више
добављача).
КОЛОНА 5 - НАЗИВ ИЗДАВАОЦА РАЧУНА

5

Унети називе добављача, извршилаца услуге и слично, сортирано према врсти трошка (сви добављачи за гориво...).
КОЛОНА 6 - ИЗНОС ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАThАЊЕ

6

Уноси се износ плаћених рачуна, обавеза и друго из средстава Органа.
КОЛОНА 7 - ВРСТА ДОКУМЕНТА -ОСНОВ ЗА ПЛАThАЊЕ

7

Навести врсту документа: фактура, уговор, уговор о делу и слично.
КОЛОНА 8 - БРОЈ И ДАТУМ ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАThАЊЕ
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Унети број и датум фактуре, уговора, налога и сл.
КОЛОНА 9 - БРОЈ И ДАТУМ ИЗВОДА БАНКЕ

9

Унети број и датум извода на коме се види промена стања на рачуну за конкретну обавезу.
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ТАБЕЛА - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/
ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1
НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО
1.1 КОНКУРС/ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ (у даљем тексту:
Орган)
1.2 ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

1.3 НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.4

УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРОЈЕКТА У
ДИНАРИМА

1.5

ИЗНОС СРЕДСТАВА ОРГАНА ЗА КОЈА СЕ АПЛИЦИРА
У ДИНАРИМА

1.6 БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

1.7

УЧЕШThЕ СРЕДСТАВА ОРГАНА У УКУПНИМ
СРЕДСТВИМА ПРОЈЕКТА ( у %)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА 2/

2
ИЗВОР ПРИХОДА

ИЗНОС У ДИНАРИМА

УЧЕШThЕ У %

СРЕДСТВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ПРЕДЛОГА
2.1
ПРОЈЕКТА
2.2 СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА
2.3 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
2.4

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ (навести је/их)

2.5 ДОНАЦИЈЕ (навести је/их)
2.6 ОСТАЛИ ИЗВОРИ (навести који)
УКУПНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА 2/

3

1

Врста трошка 5/

Јединица
мере

Број јединица

РБ

Цена по јединици

ОДЕЉАК А- УКУПНИ ТРОШКОВИ
ПРОЈЕКТА 3/

Укупно 6/

2

3

4

5

6(4*5)

I

ОПЕРАТИВНИ ТРОШ КОВИ

II

ПЕРСОНАЛНИ ТРОШ КОВИ

ОДЕЉАК Б - ПОДЕЛА УКУПНИХ ТРОШКОВА ПО ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА 4/
Трошкови (износ) који
ће се финансирати из
средстава Органа 7/

Трошкови (износ) који ће
се финансирати из других
извора финансирања у
збирном износу 7/

7

8

ПРОВЕРА
(нуле у
колони=тачна
расподела)
8/

9(6-(7-8)

УЧЕШThЕ СРЕДСТАВА ОРГАНА У УКУПНИМ ТРОШКОВИМА 10(7/6)

2.1-2.6
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УКУПНО (ОПЕРАТИВНИ И ПЕРСОНАЛНИ)
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ИЗЈАВА

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да да су сви, горенаведени подаци, истинити
и тачни и да су обезбеђена сопствена средства и средства из осталих извора прихода за реализацију пројекта, исказаних у Спецификацији
прихода овог обрасца.

М.П.
Место и датум:

Одговорно лице (име, презиме и потпис)

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА:
1

ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ У EXCEL-u; ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД ФОРМУЛОМ. НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ-БРОЈЕВИ СЕ
УНОСЕ БЕЗ ТАЧКЕ И ЗАРЕЗА;

2

СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРИМА, ИЛИ ДИНАРСКОЈ ПРОТИВРЕДНОСТИ, У БРУТО ИЗНОСУ: СА ПДВ, ОДНОСНО ПРИПАДАЈУThИМ ПОРЕЗИМА И
ДОПРИНОСИМА

3

ОДЕЉАК А- ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА;

4

ОДЕЉАК Б - ОДНОСИ СЕ НА РАСПОДЕЛУ УКУПНИХ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА И ТО НА ДЕО КОЈИ ThЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА ОРГАНА И НА ДЕО
КОЈИ ThЕ БИТИ ФИНАНСИРАН ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА, ДАТИХ ЗБИРНО. НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОДЕЛА ТРОШКОВА БУДЕ ПО ЦЕЛИНАМА ИСТОВРСНИХ
ТРОШКОВА (ПРИМЕР: ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА (100.000) ДИН, НЕ МОГУ СЕ ПРИКАЗАТИ У ОДЕЉКУ II У ИЗНОСУ ОД РЕЦИМО 80.000 ДИН. ИЗ СРЕДСТАВА
ОРГАНА А 20.000 ДИН. ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА. ОВИ ТРОШКОВИ СЕ МОРАЈУ ИСКАЗАТИ У ЦЕЛОСТИ ( 100.000 ДИН ) ИЛИ У ОДЕЉКУ I ИЛИ У ОДЕЉКУ II.
ОВО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ КОНТРОЛЕ НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА).

КОЛОНА 2: УНЕТИ НАЗИВЕ РАСХОДА (ПРИМЕР, ТРОШКОВИ ШТАМПЕ, ДИЗАЈНА, ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА И ДРУГО), А КОЈИ СУ САСТАВНИ
ДЕО ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ У ТАЧКИ 4.10 ПРИЈАВЕ;
ИЗНОСИ У КОЛОНИ 6 СЕ ДОБИЈАЈУ КАО ПРОИЗВОД (МНОЖЕЊЕМ) КОЛОНА 4 И 5., А ПРИТОМ СЕ У КОЛОНУ 3 УНОСИ ВРСТА ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (БРОЈ
СТРАНА, ИЗДАЊА, Е-НОСАЧА, ЗА УГОВОРЕ О ДЕЛУ ИСКАЗАТИ ПЕРИОД АНГАЖМАНА У МЕСЕЦИМА АКО ЈЕ ДУЖИ ПЕРИОД ОД МЕСЕЦ ДАНА, ОДНОСНО У
ДАНИМА ДО МЕСЕЦ ДАНА, И СЛ.).
КОЛОНЕ 7 И 8 У ЗБИРУ МОРАЈУ ДА ДАЈУ ИЗНОСЕ У КОЛОНИ 6 - УКУПНИ ТРОШКОВИ.
КОЛОНА 9 СЛУЖИ КАО ПРОВЕРА ТАЧНОСТИ УНОСА ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ НА ТРОШКОВЕ КОЈИ ThЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА И ИЗ
ДРУГИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА. АКО ЈЕ РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ТАЧНА У КОЛОНИ 9 ThЕ БИТИ НУЛЕ. АКО СЕ ПОЈАВИ БРОЈ, ОН УКАЗУЈЕ НА ГРЕШКУ
У ВИСИНИ ТОГ БРОЈА, УЧИЊЕНУ ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ ТРОШКОВА.
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На основу чланова 28 и 44.
Закона о црквама и верским
заједницама („Сл. гласник РС“ бр.
36/2006), члана 49. Пословника о
раду Општинског већа
општине
Баточина ("Сл.гласник општине
Баточина" бр. 10/2016), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 29.5.2017. године,
донело је:

ГОДИНА 2017.

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.

ПРАВИЛНИК
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.

КРИТЕРИЈУМИ
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.

Члан 2.
Право
на
коришћење
средстава из
члана 1. овог
Правилника имају традиционалне
цркве и верске заједнице.
Традиционалне
цркве
у
Члан 4.

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ
Р.бр
.
1.
2.
3.

Шта се финансира
Број верских објеката и потреба за
адаптацијом
Сопствено
учешће у пројекту
Величина парохије

Број
бодова
50
30
20
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НАЧИН И ПОСТУПАК
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Расподела средстава из претходног
члана врши се на основу јавног
конкурса објављеног у средствима
јавног информисања, 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 формира
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 аплицирати),
-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.
Јавни конкурс расписује Општинско
веће општине Баточина.
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.

ГОДИНА 2017.

Члан 8.
Комисија разматра пристигле
пријаве на конкурс и саставља
комплетан извештај о
свим
поднетим пријавама, који треба да
садржи:
1. Назив подносиоца пријаве,
2. Датум предаје документације,
3. Предмет финансирања,
4. Износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да
садржи
предлог
о
расподели
средстава учесницима на конкурсу.
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, начин и
резултат одлучивања и друге битне
податке који су неопходни за
објективно одлучивање о конкурсној
документацији.
Члан 9.
Извештај
о
спроведеном
поступку поводом јавног конкурса и
записник о раду, Комисија доставља
Општинском већу општине Баточина
у року од осам ( 8 ) дана од дана
закључења конкурса.
Општинско веће општине
Баточина на основу записника и
извештаја Комисије, 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
жалбу на Одлуку о начину и висини
расподеле
средстава
за
традиционалне цркве и верске
заједнице.
Жалба
се
подноси
Општинском
већу
општине
Баточина, писаним путем, које је
дужно да у року од 8 (осам) дана
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одлучи о поднетој жалби.
Одлука о додели средстава
се
објављује
у
локалним
средствима јавног информисања,
на званичном сајту општине и у
,,Службеном гласнику општине
Баточина''.
Члан 10.
Након
правноснажности
Одлуке из члана 9. став 2.
Правилника, председник општине
Баточина, закључује уговоре са
Црквама или верским заједницама.

ГОДИНА 2017.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на
снагу даном доношења, а објављује
се у ,,Службеном гласнику општине
Баточина.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-478/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

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 до краја
буџетске године.
Традиционалне
цркве
и
верске заједнице које извештај из
претходног става не доставе, морају
да врате добијена 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.

На основу члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
број 10/2016), а у складу са Јавним
конкурсом за програме и пројекте од јавног
интереса у областима омладинског сектора,
који је објавило Министарство омладине и
спорта дана 11.02.2017. године, Општинско
веће општине Баточина на седници
одржаној дана 29.05.2017. године донело је

Члан 12.
Даном ступања на снагу овог
Правилника
престаје
да
важи
Правилник о начину, поступку и
критеријумима за доделу средстава
црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине
Баточина,
број
020-269//15-01 од
02.03.2015. године (,,Службени гласник
општине Баточина“ бр. 4/2015).

Правилником о додели пчелињих
друштава и опреме за пчеларство-кошница
на територији општине Баточина (у даљем
тексту: Правилник) прописују се намена,
корисници,
обавезна
документација,
поступак
додељивања, поступање с
непотпуним пријавама, критеријуми за
доделу,
закључивање
уговора
с
корисницима, обавезе корисника и друга
питања значајна за реализацију прoјекта
„Едукација и оспособљавање младих за

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И
ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО
(КОШНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА У ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА „ЕДУКАЦИЈА И
ОСПОСОБЉАВАЊЕ МЛАДИХ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОБЛАСТИ
ПЧЕЛАРСТВА“
Опште одредбе
Члан 1.
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самозапошљавање
пчеларства“.

у

области

Пројекат из става 1. овог члана
спроводи Општина Баточина и Министарство
омладине и спорта.
Висина и начин доделе средстава
Члан 2.
Укупна вредност пројекта износи
1.758.500,00 динара.
Пчелиња друштава и опрема за
пчеларство-кошнице додељиваће се путем
конкурса који се објављује на огласној
табли
Општинске
управе
општине
Баточина, као и на интернет страници
општине Баточина (у даљем тексту:
Конкурс).
Документација поднета на Конкурсу се не
враћа.
Средствима из става 1. овог члана
обезбедиће се пчелиња друштва и опрема
за пчеларство-кошнице за укупно 25
подносиоца пријаве изабраних на конкурсу.
Намена средстава предвиђена пројектом
Члан 3.
Средства која су опредељена по
пројекту намењена су за:
1. Набавку 125 пчелињих друштава
2. Набавку нове опреме за пчеларство –
125 кошница.
Подносилац пријаве на Конкурсу
може поднети само једну пријаву за доделу
укупно 5 пчелињих друштава и 5 кошница.
Право учешћа на конкурсу
Члан 4.
Право учешћа на Конкурсу имају
физичка лица од 15 до 30 година старости
која су носиоци или чланови регистрованог
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.

ГОДИНА 2017.

Услови за учешће на конкурсу су
следећи:
1. Подносилац пријаве је носилац или
члан
регистрованог
пољопривредног
газдинства,
уписаног
у
Регистар
пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу;
2. Подносилац
пријаве
је
са
територије општине Баточина;
3. Подносилац пријаве је старости од
15 до 30 година;
4. Подносиоци пријаве не могу бити
чланови
истог
регистрованог
пољопривредног газдинства;
5. Подносилац пријаве може бити
лице које је ученик, студент или се
води
као
незапослено
у
Националној
служби
за
запошљавање.
Специфични услови за учешће на
конкурсу
Члан 6.
Прихватљиви
корисници
су
подносиоци пријава који у регистру
пољопривредних газдинстава које води
Управа за трезор имају највише 120
пријављених кошница.
Потребна документација
Члан 7.
1. Читко попуњен образац пријаве
који чини саставни део конкурса;
2. Фотокопија личне карте или
очитана чипована лична карта, а за
млађе од 18 година Извод из
матичне књиге рођених;
3. Потврда о активном статусу
регистрованог
пољопривредног
газдинства у 2017. години коју
издаје Управа за трезор;
4. Изјава о кућној заједници оверена
на писарници Општинске управе
општине Баточина;
5. Извод
из
Регистра
пољопривредног газдинства са
подацима
о
пријављеним
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животињама коју издаје Управа за
трезор;
6. Потврда Националне службе за
запошљавање о незапослености,
односно потврда
школе или
факултета о статусу ученика или
студента;
7. Изјава
корисника
о дозволи
приступа подацима о личности која
је саставни део конкурса;
8. Изјава о наменском коришћењу
средстава у складу са уговором која
је саставни део конкурса;
Потребна документа могу се
предати у оригиналу или као оверене
фотокопије.
Одлучивање о додели средстава
Члан 8.

ГОДИНА 2017.

листе за доделу пчелињих друштава и
опреме за пчеларство. У случају да више
подносиоца пријаве има исти број бодова,
рангирање ће бити по редоследу поднетих
пријава.
Уколико је то потребно, Комисија
ради и непосредни увид на терену, којим се
проверавају подаци из пријава. Комисија
задржава право да од подносиоца пријаве
затражи
додатне
информације
и
документацију у вези са поднетом
документацијом које су неопходне за
одлучивање. Такође задржава право да
изврши контролу реализације пројекта у
складу са уговором.
Начин коришћења и обавезе
корисника прецизираће се уговором.
Одлука комисије је коначна и
против ње се не може изјавити жалба нити
се може водити управни спор.
Критеријуми за доделу средстава

Поднете пријаве разматра и коначну
одлуку доноси Комисија именована
решењем председника општине Баточина.
Комисија прво врши административну
контролу ради утврђивања да ли је пријава
потпуна, поднета на време и да ли су
услови за одобравање по пријави испуњени.
Применом
дефинисаних
критеријума
извршиће се бодовање и рангирање
прихватљивих пријава, као и предлог
Тип критеријума за избор

Члан 9.
пчелињих
Одлука
за
доделу
друштава и опреме за пчеларство даје се на
основу поднете документације, критеријума
и бодова прописаних овим чланом и то
према табели:

Начин бодовања

Максималан број бодова

Број пријављених кошница у Управи за трезор

Број чланова регистрованог пољопривредног
газдинства

Поступање с непотпуним пријавама
Члан10.
Неће се разматрати пријаве које су:

Бодови
6

0-15

3

16-35

2

36-120

1

1-2

1

2-4

2

4 и више

3

• непотпуне;
• поднете од лица која немају право да
учествују на Конкурсу;
• које су поднете након истека рока који је
прописан Конкурсом;
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Уговор о додели пчелињих друштава и
опреме
Члан 11.
Права и обавезе између Општине
Баточина и изабраних корисника регулишу
се Уговором. Време закључења уговора је
15 дана од дана доношења одлуке о додели
пчелињих
друштава
и
опрема
за
пчеларство.
Додела пчелињих друштава и опреме
Члан 12.
Додела пчелињих друштава и
опреме врши се након контроле извршене
од стране Комисије и потписивања
Уговора између Корисника и Општине
Баточина.
Обавезе изабраних корисника средстава
Члан 13.
Изабрани корисник по конкурсу
дужан је да:
1. Кошнице и пчелиња друштва користи
наменски и у складу са потписаним
уговором;
2. Кошнице и пчелиња друштва не отуђи
нити другом лицу да на коришћење
најмање три година од дана доделе;
3. По истеку три године од дана добијања
кошница и пчелињих друштава има
минимум пет кошница и пчелињих
друштава;
4. Обележи кошнице у складу са законом
којим се уређује ветеринарство и пријави
промену Управи за трезор;
5. Осигура додељене кошнице и пчелиња
друштва у осигуравајућем друштву на
период од 3 године од дана доделе кошница
и пчелињих друштава;
6. Сву документацију која је у вези са
инвестицијом, чува најмање три године од
дана од дана доделе;
Изавбрани корисник средстава по
Конкурсу за кога се утврди да није
поступао у складу са одредбама конкурса и
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уговора, који је онемогућио контролу од
стране комисије, и који је доставио нетачне
податке, дужан је да врати додељене
кошнице са пчелињим друштвима које ће
накнадно бити додељене првом следећем
кандидату са ранг листе који испуњава
услове прописане Конкурсом.
Завршне одредбе
Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном
доношења од стране Општинског већа
општине Баточина.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-479/17-01 од 29.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

На основу члана 141. Закона о спорту (
„Службени гласник РС“ бр 10/16) и
члана 49. Пословника о р аду
Општинског већа општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“ бр. 10/2016), Општинско веће
општине
Баточина,
на
седници
одржаној
дана29.05.2017.
године,
донело је
ПРАВИЛНИК
о категоризацији спортских
организација
Члан 1.
Овим правилником утврђују се
категоризација спортских организација
са седиштем на територији општинe
Баточина које учествују у спортским
такмичењима у оквиру надлежних
националних гранских спортских савеза
(у
даљем
тексту:
спортске
организације),
критеријуми
за
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рангирање и поступак
спортских организација.

рангирања

Члан 2.
Категоризација
спортских
организација утврђује се на основу
националних категоризација спортова и
националних гранских спортских савеза
уз уважавање специфичних потреба и
интереса општине Баточина у области
спорта.
На основу категоризације из
става 1. овог члана једанпут годишње
врши
се
рангирање
спортских
организација.
Рангирањем
спортских
организација утврђује се компетентност
спортских организација у општини
Баточина за дугорочно остваривање
потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Баточина.
Рангирањем
спортских
организација обухваћене су само
спортске
организације
које
су
регистроване у складу са законом,
испуњавају
услове
за обављање
спортских активности и делатности и
које
су
чланице
надлежних
националних
гранских
спортских
савеза.
Критеријуми за рангирање су:
који је ранг спортске гране према
Националној категоризацији спортова
за коју је регистрована спортска
организација; који је ранг надлежног
националног гранског спортског савеза
чији је члан спортска организација;
каква је традиција те спортске
организације у општини; који је ранг
такмичења; какви су спортски резултати
постигнути;
колики
је
број
такмичарских спортских екипа у
системима
такмичења
надлежног
националног гранског спортског савеза;
колики је број ангажованих спортских
тренера са дозволом за рад; колики је
број регистрованих спортиста; колики је
број категорисаних спортиста; да ли
постоји заступљеност спортиста у
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националним
репрезентацијама.

спортским
Члан 3.

Категоризација
спортских
организација
врши
се
према
критеријумима утврђеним у Табели
категорисања, одштампаној на Обрасцу
број 1, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми
за
рангирање
спортских организација из става 1. овог
члана обухватају:
1)
секција 1 – Ранг спорта
према Националној категоризацији
спортова (подсекције: спортови првог
ранга, спортови другог ранга, спортови
трећег ранга, спортови четвртог ранга,
спортови петог ранга);
2)
секција
2
–
Ранг
надлежног
националног
гранског
спортског савеза према Националној
категоризацији националних гранских
спортских
савеза
(подсекције:
национални
савез
првог
ранга,
национални
савез
другог
ранга,
национални
савез
трећег
ранга,
национални савез четвртог ранга и
национални савез петог ранга);
3)
секција 3 – Традиција
спортске организације у општини
(подсекције: организација основана пре
50 година, организација од 15 до 24
године, организација од пет до 14
година, организација од две до четири
године);
4)
секција 4 –
Ранг
такмичења у коме учествују спортисти
и екипе (подсекције: екипни спорт,
индивидуални спорт);
5)
секција 5 – Постигнути
спортски резултати (подсекције: екипни
спорт, индивидуални спорт);
6)
секција
6
−
Број
такмичарских екипа у редовним
системима такмичења (сви узрасти –
мушкарци и жене) – (подсекције:
четири и више екипа, три екипе, две
екипе, једна екипа);
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7)
секција
7
−
Број
ангажованих спортских тренера са
дозволом за рад (подсекције: три и
више тренера, два тренера, један
тренер);
8)
секција
8
–
Број
регистрованих спортиста (подсекције:
11 и више спортиста такмичара, до 10
спортиста такмичара);
9)
секција
9
–
Број
категорисаних спортиста (подсекције:
три и више спортиста, 1–2 спортисте);
10)
секција 10 – Заступљеност
спортиста у националним спортским
репрезентацијама (подсекције: два и
више спортиста, један спортиста).
На основу критеријума из става
1. овог члана, спортској организацији се
додељују одговарајући бодови, с тим да
спортска организација може да добије
максимално 100 бодова.
Спортске
организације
се
рангирају према броју бодова које
добију на основу критеријума из става
1. овог члана.
Уколико није утврђен ранг
надлежног
националног
гранског
спортског
савеза,
спортској
организацији се додељује у оквиру
секције 2 онај број бодова који одговара
рангу спортске гране у којој се спортска
организација такмичи.
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уколико постоје три нивоа такмичења,
максимални број бодова се умањује за
наредних 10% итд.
У случају да у индивидуалном
спорту постоје два нивоа такмичења,
максимални број бодова по критеријуму
„Ранг такмичења” умањује се за 20%, а
уколико постоји само један ниво
такмичења, максимални број бодова се
умањује за 40%.
Спортски резултат који у
индивидуалном спорту постигну екипе
спортске организације рачуна се као за
екипни спорт, под условом да је у
такмичењу учествовало најмање осам
екипа.
Остварени спортски резултати у
индивидуалним спортовима признају се
ако у спортској дисциплини, односно
категорији, у такмичењу учествује шест
и више спортиста.
Под спортским тренером са
дозволом за рад подразумева се
спортски стручњак који има неко од
спортских звања у оквиру занимања
тренер у спорту, које је стечено у складу
са Законом о спорту, и који има важећу
дозволу за рад издату од стране
надлежног
националног
спортског
савеза или међународног спортског
савеза.
Спортски тренер може бити
пријављен за бодовање само у једној
спортској организацији.

Члан 4.
Члан 5.
Испуњеност критеријума из
члана 3. став 1. овог правилника рачуна
се за спортисте сениоре, али спортска
организација може да пријави и
спортисте, односно екипе млађе узрасне
категорије, с тим да се тада утврђени
бодови умањују за спортисте јуниоре за
30%, за спортисте кадете за 60% и за
спортисте пионире за 80%, ако овим
правилником није друкчије утврђено.
У случају да у екипном спорту
постоје само четири нивоа такмичења,
максимални број бодова по критеријуму
„Ранг такмичења” умањује се за 10%, а

Рангирање
спортских
организација спроводи Комисија за
категоризацију спортских организација
(у даљем тексту: Комисија) коју
образује председник општине.
Комисија
се
састоји
од
истакнутих спортских стручњака и
стручњака у спорту.
Комисија има председника и
четири члана, од којих је најмање један
представник Спортског савеза општине
Баточина.
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О раду Комисије води се
записник, који потписују председник и
чланови Комисије.
Техничку и административну
помоћ Комисији пружају овлашћена
лица запослена у општинској управи.
Рангирање
спортских
организација спроводи се тако што
Комисија врши оцењивање, односно
бодовање спортске организације у
складу са утврђеним критеријумима и
доставља предлог председнику општине
за утврђивање ранг-листе спортских
организација.
На извршено рангирање спортске
организације може се уложити жалба
општинском већу.
Рангирање
спортских
организација врши се најкасније до
краја јануара текуће године за
претходну годину.
Спортске организације подносе
до 10. јануара текуће године Упитник за
категоризацију спортских организација
одштампан на Обрасцу број 2, који је
одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, са пратећом
документацијом којом се доказује
испуњеност утврђених критеријума за
рангирање.
Спортске
организације
које
благовремено не доставе потребне
податке за рангирање у складу са овим
правилником неће бити вредноване у
поступку рангирања.
Спортска
организација
која
достави нетачне податке на основу
којих се врши рангирање искључује се
из поступка рангирања за текућу
годину, односно искључује се са
утврђене ранг-листе.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-480/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.

54

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XII

ГОДИНА 2017.

Образац бр. 1

Република Србија
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив
спортске
________________________________________________________

организације:

Р. бр.

КРИТЕРИЈУМИ

Оцена

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.

Ранг спортске гране
Првог ранга
Другог ранга
Трећег ранга
Четвртог ранга
Петог ранга
Ранг надлежног националног
гранског спортског савеза
првог ранга
другог ранга
трећег ранга
четвртог ранга
петог ранга
Традиција организације
Организација основана пре 50
година
Организација од 25 до 49
година
Организација од 15 до 24
године
Организација од 5 до 14
година
Организација од 2 до 4 године
Ранг такмичења
Екипни спорт
Екипни спорт 1. нивоа
(највиши национални ниво)
Екипни спорт 2. нивоа
Екипни спорт 3. нивоа
Екипни спорт 4. нивоа

2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Макс. број
бодова
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
10
8
6
4
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4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.

5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.

5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.

5.1.6.
5.1.6.1.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Екипни спорт 5. нивоа
Екипни спорт 6. нивоа
Индивидуални спорт
Индивидуални спорт 1. нивоа
(највиши национални ниво)
Индивидуални спорт 2. нивоа
Индивидуални спорт 3. нивоа
Постигнути спортски
резултати
Екипни спорт
Екипни спорт 1. нивоа
такмичења
Прво место или освајач купа у
екипном спорту 1. нивоа
Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 1.
нивоа
Екипни спорт 2. нивоа
такмичења
Прво место у екипном спорту
2. нивоа
Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 2.
нивоа
Екипни спорт 3. нивоа
такмичења
Прво место у екипном спорту
3. нивоа
Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 3.
нивоа
Екипни спорт 4. нивоа
такмичења
Прво место у екипном спорту
4. нивоа
Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 4.
нивоа
Екипни спорт 5. нивоа
такмичења
Прво место у екипном спорту
5. нивоа
Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 5.
нивоа
Екипни спорт 6. нивоа
такмичења
Прво место у екипном спорту
6. нивоа
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3
2
10
10
6
3
30
30
30
30
20

20
20
15

15
15
10

10
10
8

8
8
4

4
4
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5.1.6.2.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.2.1.

5.2.2.2
5.2.3.
5.2.3.1.

5.2.3.2.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.

10.1.
10.2.
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Пласман у првој половини
табеле у екипном спорту 5.
нивоа
Индивидуални спорт
Индивидуални спорт 1. нивоа
3 или више медаља у
индивидуалном спорту 1.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном
спорту 1. нивоа
Индивидуални спорт 2. нивоа
3 или више медаља у
индивидуалном спорту 2.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном
спорту 2. нивоа
Индивидуални спорт 3. нивоа
3 или више медаља у
индивидуалном спорту 3.
нивоа
1–2 медаље у индивидуалном
спорту 3. нивоа
Број такмичарских екипа у
редовним системима
такмичења (сви узрасти –
мушкарци и жене)
4 и више екипа
3 екипе
2 екипе
1 екипа
Број ангажованих спортских
тренера са дозволом за рад
3 и више тренера
2 тренера
1 тренер
Број регистрованих
спортиста
11 и више такмичара сениора
до 10 такмичара сениора
Број категорисаних
спортиста
3 и више спортиста
1–2 спортисте
Заступљеност спортиста у
националним спортским
репрезентацијама
2 и више спортиста
1 спортиста
УКУПНО
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2

25
25
25

20
20
20

15
15
15

10
10

10
6
4
2
10
10
5
2
10
10
5
5
5
2
5

5
3
макс. 100
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Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
Секција 6
Секција 7
Секција 8
Секција 9
Секција 10
УКУПНО
Датум _____________________
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Образац број 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

КРИТЕРИЈУМИ

Подаци

Ранг гране спорта према Националној
категоризацији спортова
Ранг надлежног националног
гранског спортског савеза
Традиција организације
Ранг такмичења
Постигнути спортски резултати
Број такмичарских екипа у редовним
системима такмичења (сви узрасти)
Број ангажованих спортских
стручњака са дозволом за рад
Број регистрованих спортиста
Број категорисаних спортиста
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Заступљеност спортиста у
националним спортским
репрезентацијама

Датум: ________
ЗАСТУПНИК СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
________________________________
НАПОМЕНА: Уз овај упитник се подноси документација којом се доказују подаци
наведени у упитнику.

На основу члана 54. Закона о
о добробити животиња („Сл. гласник
РС“ бр. 36/2006), члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина ("Сл.гласник
општине Баточина" бр. 10/2016),
Општинско веће општине Баточина,
на
седници
одржаној
дана
29.5.2017.године, донело је:

Број 020-482/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ
ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Члан 1.
Усваја се Програм контроле и
смањења популације напуштених паса и
мачака
на
територији
општине
Баточина, који је саставни део ове
Одлуке.
Члан 2.
Одлуку и Програм контроле и
смањења популације напуштених паса и
мачака на територији општине Баточина
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И
СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА И
МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Б а т о ч и н а, 2017. године
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1. УВОД
Програмом контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака
уређује се контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака
на територији општине Баточина, према
специфичностима средине.
Знатан број напуштених паса и
мачака на територији општине у
највећој мери представља последицу
понашања власника, грађана и природне
репродукције животиња.
Популација напуштених паса и
мачака повећава се због неадекватног
односа држалаца паса и мачака. Пси
морају да се држе обезбеђено, затим у
ограђеном простору у одговарајућој
кућици или на начин који ће спречити
неконтролисани излазак на јавне
површине и у суседно двориште.
Тачан број напуштених паса и
мачака није могуће утврдити, јер
постоји значајан број власника паса и
мачака који свесно или несвесно
омогућавају њихово неконтролисано
кретање по јавним површинама и
суседним двориштима, што доприноси
повећању њихове репродукције.
Поред напуштања животиња, као
основног начина на који настају пси
луталице, повећању њиховог броја
доприноси и велики репродуктивни
потенцијал ових животиња. Постоје
подаци који говоре о томе да за само
шест година пар плодних паса и њихово
потомство, у оптималним условима,
може дати чак 67 000 штенаца. Код
мачака овај број је још већи и износи
420 000 мачића за седам година.
Узроци оваквих проблема су
лоше навике људи и тешка економска
ситуација грађана који због недостатка
средстава за бригу о животињама
прибегавају
избацивању
кућних
љубимаца на улице.
Питање напуштених животиња
прераста у озбиљан јавни проблем који
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се може решити само планском
организованом, континуираном акцијом
свих заинтересованих страна у друштву
кроз јасно осмишљен Програм хуманог
решавања
проблема
напуштених
животиња.
За решавање овог проблема
надлежна је локална самоуправа, а њен
први корак је израда Програма контроле
и смањења популације напуштених паса
и мачака, у складу са специфичностима
средине. Да би Програм био успешан,
потребна је сарадња свих релевантних
институција (Министарства, локалне
самоуправе, комуналног предузећа,
ветеринара, удружења за заштиту
животиња и грађана).
На територији општине Баточина
послове
хуманог
хватања,
евидентирања, превоз специјалним
возилима, вакцинацију и чишћење од
паразита
збринутих
животиња,
стерилизацију
и
обележавање
(микрочипом),
израду
целокупне
документације везане за евиденцију
животиња, стално праћење од стране
ветеринара,
здравствени
третман
болесних и повређених јединки,
смештај и исхрану, хуману еутаназију
заражених животиња опасних по
околину, враћање паса који су прошли
стручну тријажу на првобитно место
хватања, имобилизацију паса, сходно
Закону о ветеринарству РС и Закону о
добробити животиња РС, а на основу
Уговора о пружању услуге хуманог
хватања и збрињавања паса луталица,
број 031-187/17-01 од 6.4.2017. године,
обавља Радња за чишћење објеката и
остале услуге у пољопривреди ''Авенија
МБ'', са седиштем у Београду, Марка
Орешковића 44.
Основна начела на којима се овај
Програм заснива јесу:
1) начело бриге о животињама,
које подразумева моралну обавезу и
дужност човека да поштује животиње
и брине о животу и добробити
животиња чији опстанак зависи
непосредно од њега;
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2) начело интегралности, које
подразумева да државни органи и
Општина Баточина, у оквиру свог
делокруга,
обезбеђују интегралну
заштиту
добробити
животиња
спровођењем међусобно усаглашених
планова и програма;
3) начело посвећивања пажње
добробити
животиња,
које
подразумева да се у свим активностима
које се предузимају у различитим
областима које се на директан или
индиректан начин односе на животиње
мора посветити пуна пажња заштити
добробити животиња;
4) начело
превенције
и
предострожности, које подразумева
да свака активност која је у директној
или индиректној вези са животињама
мора бити планирана и спроведена
тако да представља најмањи ризик по
живот и добробит животиња, људи и
животне средине и заснива се на
процени утицаја различитих начина
коришћења животиња на њихов живот
и добробит, као и на коришћењу
најбољих расположивих технологија,
средстава и опреме;
5) начело одговорности, које
подразумева да је власник, односно
држалац животиња одговоран за њихов
живот и добробит и да је дужан да
сноси трошкове збрињавања животиња
чији је власник, односно држалац, ако
више не жели или није у могућности да
се стара о њима.
Поједини изрази употребљени
у овом Програму имају следеће
значење:
1) власник животиње јесте
правно или физичко лице, односно
предузетник, које има право чувања,
држања, узгоја, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиње и које
је одговорно за живот, заштиту
здравља и добробити животиња;
2) држалац животиње јесте
правно или физичко лице, односно
предузетник, које има право чувања,
држања, узгоја, репродукције, превоза
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и коришћења животиње, као и право
продаје животиње на основу писменог
одобрења власника и које је одговорно
за живот, заштиту здравља и
добробити животиња;
3) држање животиње јесте
смештај, чување, нега и брига о
животињама, осим репродукције;
4) добробит животиња јесте
обезбеђивање
услова
у
којима
животиња може да остварује своје
физиолошке
и
друге
потребе
својствене врсти, као што су исхрана и
напајање, простор за смештај, физичка,
психичка и термичка удобност,
сигурност,
испољавање
основних
облика понашања, социјални контакт
са животињама исте врсте, одсуство
непријатних искустава као што су бол,
патња, страх, стрес, болести и повреде;
5) изгубљена животиња јесте
животиња која је напустила власника,
односно држаоца, без његове воље и
коју он тражи;
6) напуштена животиња јесте
животиња која нема дом или која се
налази изван њега и лишена је бриге и
неге власника, односно држаоца и коју
је он свесно напустио;
7) кућни љубимци јесу пси,
домаће мачке, домаће птице, мали
глодари, тераријумске, акваријумске и
друге животиње, које се гаје или држе
за дружење, заштиту или помоћ
човеку;
8) лишавање
животиње
живота јесте поступак којим се
животињи одузима живот на начин
који изазива тренутну смрт;
9) обележавање и регистрација
животиња јесте поступак означавања
животиња на трајан начин ради
идентификације,
регистрације
и
прикупљања
свих
података
у
јединствен информациони систем;
10) објекат јесте грађевинска
целина или простор за узгој, држање,
лечење,
репродукцију
животиња,
одлагање, прераду и уништавање
споредних производа животињског
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порекла, који у погледу изградње,
опреме, ветеринарско-санитарних и
других услова, а у зависности од врсте
делатности која се у њима обавља,
испуњава прописане услове;
11) прихватилиште
за
животиње јесте објекат који служи за
привремени или трајни смештај
напуштених и изгубљених животиња и
помоћ и бригу о напуштеним и
изгубљеним животињама;
12) превоз животиње јесте сваки
утовар, претовар, превоз и истовар
животиње у јавном превозу, превозу за
сопствене потребе и превозу за личне
потребе;
13) превозна
средства
јесу
средства
друмског,
железничког,
ваздушног и водног саобраћаја, која се
користе за превоз животиња;
14) стерилизација и хируршки
захват, који изводи ветеринар, а
подразумева овари-хистеректомију женки
и кастрацију мужјака, а примењиваће се у
терапеутске сврхе и у сврху контроле
популације.
15) споредни
производи
животињског
порекла
који
нису
намењени за исхрану људи јесу лешеви
животиња, труп, делови трупа животиња,
саставни
делови
тела
животиња,
производи животињског порекла и храна
животињског порекла који нису намењени
и безбедни за исхрану људи, стајњак и
отпад из објеката у којима се припрема
храна за исхрану људи.

2. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљеви
доношења
овог
програма су:
1. социјално-безбедносни
смањење напада на грађане
као и нарушавања јавног реда
и мира,
2. економски
смањење
трошкова у случају одштетних
захтева грађана,
3. здравствени - спречава се
ширење
и
преношење
заразних болести, као и
болести које су заједничке
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људима
и
животињама
(зоонозе),
4. хигијенско-еколошки
спречава се растурање отпада
из посуда за сакупљање
отпада и спречава се прљање
површина јавне намене,
5. едукативни - подизање укупне
свести свих грађана и
6. хумани
однос
према
животињама
хумано
поступање са животињама је
мера која је у интересу и људи
и животиња.
Утврђени Циљеви овог програма,
реализоваће се следећим мерама:
1. регистрација и обележавање
напуштених паса и мачака,
2. стерилизација
напуштених
паса и мачака,
3. удомљавање,
4. промовисање
одговорног
власништва над животињама
путем медијске кампање,
5. едукација и информисање
власника
или
држалаца
животиња о особинама и
потребама
животиња
и
законским
обавезама
власника, односно држалаца
(едукација и информисање),
6. поновно хватање, контрола
паса
и
мачака
и
ревакцинација,
7. стерилизација/кастрација
власничких паса и мачака и
8. друге мере у складу са
законом.
Неселективна
еутаназија
напуштених паса и мачака представља
чин
који
није
у
складу
са
цивилизацијским тековинама и није
ефикасно средство за контролу беснила,
нити за дугорочно смањивање броја
напуштених паса и мачака, јер не
доводи до решавања узрока проблема неодговорног власништва. Еутаназија
представља нехумано поступање са
осећајним бићима, док истовремено
постоји хумана алтернатива.
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У циљу решавања проблема
напуштених паса и мачака неопходно је
остварити потпуну сарадњу надлежног
министарства, локалне самоуправе,
јавних комуналних и других јавних
предузећа
Општине
Баточина,
ветеринарских служби и удружења за
заштиту животиња и грађана.
У хуманом решавању проблема
напуштених животиња учествују:
1. Централна
власт
–
Органи Републике Србије (доношење
свих потребних закона, подзаконских
аката и правилника као и мера и
субвенција локалним властима и
грађанима, тј. помоћ у процесу
решавања проблема напуштених
животиња);
2. Јединица
локалне
самоуправе – Председник општине,
Скупштина општине, Општинско веће
и Општинска управа;
3. Инспекција
–
Ветеринарска и друге надлежне
инспекцијске службе (надзор над
спровођењем закона и подзаконских
аката);
4. Ветеринарска служба праћење,
заштита
и
унапређење
здравља
животиња на територији
Општине;
5. Субјекат коме су поверени
послови хуманог хватања и
збрињавања паса луталица

6. Комунална инспекција,
тужилаштво и локална удружења
грађана за заштиту животиња
7. Медији
–
подизање
свести грађана о значају хуманог
решавања проблема напуштених
животиња и истинито и редовно
информисање;
8. Грађанин
–
дужност
сваког грађанина јесте да спречи и
пријави све облике злостављања
животиња и угрожавања њихових
живота, здравља и добробити.
3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА
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РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основе за реализацију Програма
чини
законска
регулатива
која
прописује ефективне, превентивне
мере које се односе на: регистрацију и
обележавање
паса,
вакцинацију,
одговорност
власника,
забрану
напуштања кућних љубимаца и
поступке са напуштеним животињама.
Законски оквир
Проблематика којом се бави
овај Програм регулисана је или има
додирних тачака са низом законских
аката:
1) Устав Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр. 98/06);
2) Закон о ветеринарству („Сл.
гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10 и
93/12);
3) Закон о добробити животиња
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/09);
4) Закон о заштити животне средине
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11Одлука УС и 14/16);
6) Кривични законик („Сл. гласник
РС“, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 –
испр., 72/09 и 111/09, 121/12,104/13 и
108/14);
7) Закон о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др. закон и 101/16 – др. закон);
8) Закон о јавном реду и миру („Сл.
гласник РС“, бр. 6/16);
9) Закон
о
комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“,
бр. 88/11 и 104/16);
Правни основ за доношење овог
Програма је члан 54. Закона о
добробити животиња („Сл. гласник
РС“, бр. 41/09), којим је прописана
дужност органа јединица локалне
самоуправе да израде и спроводе
програм
контроле
и
смањења
популације напуштених паса и мачака
према специфичностима средине
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Локална самоуправа
Локална самоуправа
није
организовала зоохигијенску службу јер
за сада, нема финансијских средстава,
али ће закључњем
уговора са
одговарајућим
правним
субјектом,
обезбедити финансирање уклањања
лешева.
На територији општине Баточина
послове
хуманог
хватања,
евидентирања, превоз специјалним
возилима, вакцинацију и чишћење од
паразита
збринутих
животиња,
стерилизацију
и
обележавање
(микрочипом),
израду
целокупне
документације везане за евиденцију
животиња, стално праћење од стране
ветеринара,
здравствени
третман
болесних и повређених јединки,
смештај и исхрану, хуману еутаназију
заражених животиња опасних по
околину, враћање паса који су прошли
стручну тријажу на првобитно место
хватања, имобилизацију паса, сходно
Закону о ветеринарству РС и Закону о
добробити животиња РС, а на основу
Уговора о пружању услуге хуманог
хватања и збрињавања паса луталица,
број 031-187/17-01 од 6.4.2017. године,
обавља Радња за чишћење објеката и
остале услуге у пољопривреди ''Авенија
МБ'', са седиштем у Београду, Марка
Орешковића 44.

ГОДИНА 2017.

Место и начин извођења кућних
љубимаца, а нарочито паса и мачака на
јавне површине:
Шумски
комплекс
„Рогот“,
локација поред Ловачког дома, с обе
стране реке Лепенице; Пси могу да се
крећу само под контролом власника или
држаоца.
Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор у области
ветеринарства и заштите добробити
животиња врши Министарство преко
ветеринарских
инспектора,
а
и
ветеринарска станица која испуњава
законске услове може обављати
поједине стручне послове ветеринарске
инспекције.
4. ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Општина Баточина се налази у
Централној
Србији,
у
региону
Шумадије и Поморавља, односно
субрегиону (округу) Шумадије. Заузима
површину од 136 км2 што чини 5,69%
површине Шумадијског округа, 2,71%
региона Шумадије и Поморавља,
односно 0,24% укупне површине
Централне Србије и око 0,15%
површине Републике.
Подручје општине смештено је у
доњем делу слива реке Лепенице и
средњем току реке Велике Мораве.
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Шумадијски округ

Општину Баточина чини 11 насеља, односно 12 катастарских општина и то:
1. Бадњевац
2. Баточина – варош
3. Баточина – село
4. Брзан
5. Градац
6. Доброводица
7. Жировница
8. Кијево
9. Милатовац
10. Никшић
11. Прњавор
12. Црни Као
Територију општине Баточина
карактерише брдско подручје. Међу
многобројним брежуљцима и мањим
брдима издваја се брдо Стражевица чија
је надморска висина 385м, што је и
највиша тачка у општини Баточина.
Основу хидрографске мреже
чини река Лепеница са притокама.
Баточина се налази на 105.-ом
км аутопута Београд-Ниш (аутопут Е75, који је део Коридора А-X) у

непосредној близини саобраћајне петље.
Кроз Баточину пролази саобраћајни пут
М1-XI
Баточина-Крагујевац-КнићЧачак. Баточина се регионалним путем
повезује са Лаповом, Великом Планом и
Јагодином а регионалним путем преко
Трске са Рачом. Кроз територију
општине пролазе две веома важне
магистралне
пруге:
Београд-НишСкопље и Лапово-Крагујевац-Краљево.
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Број становника
Демографију општине Баточина
карактерише константно опадање броја
становника. Интересантно је да је број
становника у општини Баточина сада
мањи него што је био 1971. године
(12459 становника 1971. године, 11759
становника 2011. године). Овакав
популациони пад је пре свега последица
миграције становништва ка већим
привредним центрима
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пре свега Крагујевцу и Београду.
Баточину 2004. године карактерише
негативан природни прираштај који
износи -86. Густина насељености је 89
становника по км.

По
По
пис 1971

По
пис 1981

По
пис 1991

По

пис

пис 2002

201
1

12
459

13
428

13
459

122
20

117
59

Становништво општине Баточина територијално је распоређено у једанаест
насељених места:
Број становника и домаћинстава општине Баточина по насељима
Р

насеље

б.

попул
ација

Број
домаћинстава

1

Бадњевац

1078

342

2

Баточина

5836

1872

3

Брзан

1755

633

4

Градац

204

66

5

6

Добровод
ица
Жировни
ца

373

745

148

215

7

Кијево

485

140

8

Милатова

539

174
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ц
9
1
0
1
1

Никшић

173

Прњавор

158

Црни Као

413

УКУПНО

11759

56
56

118

3820

Извор: Завод за статистику РС
Клима
Општина Баточина одликује се
умереном континенталном климом са
специфичностима које се манифестују
као елементи хумидне и микротермалне
климе. Низијски климат баточинског
подручја има
средње температуре
годишњих доба: 1,1° за зиму, 11,3° за
пролеће, 21,2° за лето и 12° за јесен. На
основу ових података се може
закључити да већи део баточинског
климатског
подручја
одликују
релативно хладне зиме, умерено топла
лета и јесени топлије од пролећа. У
зависности од подручног рељефа и
расподеле ваздушног притиска, јављају
се и различити ветрови. У северним и
североисточним деловима општине
присутни су источни и југоисточни
ветрови кошавског карактера, док у
осталим
деловима
преовлађују
југозападни и северозападни ветрови.
Са
аспекта
значаја
биодиверзитета, треба истаћи ретку
шумску заједницу храста лужњака, који
је стављен под заштиту као Споменик
природе ''Рогот'' – природно добро III
категорије.
5. САДАШЊЕ СТАЊЕ
Један од водећих комуналних
проблема Општине Баточина је велики
број
напуштених
животиња,
првенствено паса и мачака. Када се
напуштена
животиња
и
ухвати,
власнику је немогуће ући у траг, пси и

мачке нису обележени, законодавна
политика је блага и неефикасна. Овакав
начин рада отклањао је само последице,
а узроци проблема су и даље остајали
нетакнути.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Пројекат
информисања
и
едукације грађана
Циљеви
образовања
и
информисања су упознавање власника
животиња, као и грађана са особинама и
потребама
животиња,
сопственим
мотивима држања животиња, законским
обавезама власника животиња. Поред
тога грађанство се мора упознати са
елементима Програма контроле и
смањења
популације
напуштених
животиња у циљу бољег разумевања
права и одговорности свих учесника у
ланцу решавања проблема, а нарочито
обавеза власника односно држаоца
животиње.
Медији имају важну улогу у
едукацији и подизању свести грађана о
проблему
напуштених
животиња,
редовном истинитом иформисању и
промоцији хуманијег односа према
животињама.
Поред
објективног
информисања, медији треба да преузму
улогу едукатора јавности, како би се
помогло
грађанима
и
државним
службама да се једном проблем реши.
Унапређење јавне свести кроз
едукацију
и
подизање
нивоа
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информисања шире јавности. Кроз
образовне програме и јавне кампање
потребно је упознати јавност са
начинима и условима држања кућних
љубимаца,
њиховим
биолошким
особинама, понашањем и потребама,
користима које човек има од њих као и
са обавезама и одговорностима које
човек има према њима, другим људима
и животној средини.
Идентификација
Регистрација и обележавање свих
кућних
љубимаца
је
кључна
превентивна мера, којом је олакшан
надзор
над
њиховим
кретањем,
трговином,
превозом,
односно
проналажењем
изгубљених,
напуштених и отуђених љубимаца. На
тај начин сваки пас би био евидентиран
и знао би се његов власник.
Пракса је показала да су у
Републици Србији ушни тетовни
бројеви, често делимично видљиви
услед неквалитетне или неадекватне
опреме за тетовирање, а неретко, код
веома малих јединки, не постоји
могућност да идентификациони број
стане на малу површину ушне шкољке.
Потребно је набавити модернију опрему
за квалитетније обележавање животиња,
кућних љубимаца.
Као обавезу увести микрочипове
с обзиром да је ЕУ дала рок до 2012.
године
да
електронски
идентификациони
систем
(микрочипови) постану обавеза.
Такође, неопходно је означавање
оковратном
плочицом
са
идентификационим бројем и то са
предње стране који води ка подацима о
власнику, а са задње стране са годином
вакцинације јединке и слово „С'', ако је
јединка стерилисана и словом „Ц'' ако је
чипована. Препорука је да плочица буде
од тврде пластике како не би
кородирала и како би се врелим жигом
на плочицу утискивали подаци.
Наиме, тиме би се избегле многе
непријатности
приликом
идентификације јединке и власника. У
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инцидентним ситуацијама, пружила би
се могућност визуелне процене које
јединке
су
вакцинисане,
дехелметизоване и стерилисане, а које
то нису.
Таквом методом би се подигла
свест власника о одговорном односу
према животињи, јер би овлашћено
лице у сваком тренутку могло да
изврши контролу.
Стерилизација
Метод стерилизације представља
најефикаснију меру којом се смањује
број луталица, регулише бројност
популације у прихватилиштима, као и
неконтролисана
репродукција
напуштених паса.
Обавеза је да свака јединка у
прихватилиштима
мора
бити
стерилисана, као и свака јединка која
напушта прихватилиште.
Стерилизација
је
рутинска
хирушка интервенција која траје само
15 минута и пас је способан да се врати
кући већ после сат времена. Потпуни
опоравак траје од 7 -10 дана код женке
односно од 3-5 дана код мужјака. Поред
стерилизације напуштених животиња
пожељно
је
промовисати
и
стерилизацију паса и мачака познатих
власника. Иако најефикаснија метода у
сузбијању популације
напуштених
животиња - стерилизација није довољно
прихваћен метод од стране грађана због
недовољне
информисаности
и
предрасуда. Континуираном едукацијом
и бољим информисањем грађана
повећава се свест о значају и улози
стерилизације
у
решавању
овог
проблема. На овај начин се стичу
услови да се проблем смањења
бројности
популације
напуштених
животиња на најхуманији начин реши.
Спречавање
размножавања
животиња смањује проблеме рађања,
здравствене проблеме и еколошке
проблеме – смањује трошкове контроле
прекобројности у будућности.

68

БРОЈ XII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
_ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Стерилизација и кастрација су
темељ сваког ефикасног програма
контроле прекобројности.
ПРИМЕР:
Нестерилисани пси ће скоро три
пута чешће ујести од стерилисаних.
Нестерилисани пси извршили су
95% тешких повреда.
Женка окоти 2 до 8 штенаца или
мачића, 2 пута годишње, (на улици од
тога преживе прву годину само 2.8
јединки по окоту), што код кућних
јединки чини:
1 године: 12 јединки
2 године: 67 јединки
3 године: 367 јединки
4 године: 2 107 јединки
5 године: 12 288 јединки
6 године: 67 000 јединки.
Нискобуџетним стерилизацијама
удвостручава се број власника који
стерилишу животиње.
Нестерилисане јединке беже из
домаћинства на улицу да би се париле.
Удомљавање, поклањање и
проналажење изгубљених животиња
Удомљавање,
поклањање
и
проналажење изгубљених животиња
представља
најхуманији
начин
збрињавања напуштених животиња. Све
животиње које се дају на удомљавање
морају бити вакцинисане, стерилисане и
обележене.
Акције
удомљавања
коју
спроводи зоохигијенска служба треба да
буду континуиране и у сарадњи са
удружењима за заштиту животиња.
ЦНР
Програм
(ухвати,
стерилиши, пусти)
У срединама у којима је број паса
луталица
велики,
неопходно
је
применити твз. ЦНР програм – „Цатцх,
Неутер, Релеасе'' („ухвати, стерилиши,
пусти'').
Једноставно
уклањање
животиња са улица не представља
ефикасан начин смањења њиховог
броја. На локалитетима са којих су
уклоњени пси досељавају се нови, јер су
за уклоњеним животињама остали
слободни извори хране. На тај начин,
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веома брзо, већ после три месеца,
локалитет са којег су уклоњене
луталице насељава исти број животиња.
Насупрот томе, ЦНР програмом прво се
стабилизује бројност луталица, а потом
постепено долази до смањења њиховог
броја путем смањења капацитета
станишта, а и спречавањем настанка
нове генерације луталица.
ЦНР програм се укратко своди на
хватање
луталица,
стерилизацију,
вакцинацију против беснила, третман
против ендопаразита и ектопаразита,
обележавање и враћање здравих,
неагресивних и неуједљивих животиња
на подручје на којем су ухваћени, осим
на локације дечијих вртића, школских
дворишта и болница.
ЦНР програм је ефикасна
прелазна мера чији је циљ да заустави
даљи пораст популације, као и долазак
нових луталица на слободне изворе
хране. С обзиром да се ове животиње не
могу размножавати, њихова популација
се постепено смањује.
Сарадња
За све учеснике у ланцу
решавања проблематике паса луталица,
и преузимање одговорнисти за свој део
извршења програма потребна је добра
комуникација.
У циљу што боље координације
и сарадње свих служби на локалном
нивоу,
потребно
је
извршити
умрежавање, односно информативно
повезивање свих месних заједница,
школа, јавних предузећа, кинолошких
друштава,
ветеринарских
станица,
инспекцијских
служби,
полиције,
Друштва за заштиту животиња.
Еутаназија
Еутаназија је најнеефикаснија
мера контроле. Спроводи је искључиво
ветеринар над агресивним и неизлечиво
болесним животињама у складу са
Законом о добробити животиња.
По
Закону
о
добробити
животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
животиња се може лишити живота на
хуман начин, ако:
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1) је повређена, неизлечиво болесна,
телесно деформисана или на други
начин патолошки онеспособљена тако
да опоравак није могућ, а живот за њу
представља бол, патњу, страх и стрес;
2) је достигла старост па јој отказују
основне животне функције;
3) се користи за исхрану људи;
4) се користи у начуно истраживачке и
биомедицинске сврхе, у складу са овим
законом;
5) се лишавањем живота спречава
ширење, односно ако се сузбијају и
искорењују заразне болести, у складу
са
законом
којим
се
уређује
ветеринарство;
6) животиња не може да се прилагоди
условима смештаја, а њено пуштање на
слободу представља опасност за људе,
друге животиње и животну средину;
7) је у питању уништавање штетних
глодара;
8) је неопходно контролисати бројност
популације одређене врсте дивљих
животиња, у складу са посебним
прописима;
9) је лишавање животиње живота од веће
користи за њену добробит него што су
патње од даљег живота, у складу са
мишљењем ветеринара.
Животиња се не може лишити
живота на јавним местима, осим:
1) у ловиштима, у складу са законом
којим се уређује ловство;
2) у случају када је неопходно лишити
животињу непотребног бола и патње,
ако њен опоравак није могућ, на
основу мишљења ветеринара, у складу
са процедуром еутаназије;
3) ради спречавања ширења, сузбијања и
искорењивања заразних болести, у
складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Лишавање животиње живота
обавља се на хуман начин који
проузрокује тренутну и сигурну смрт.
Животињу може лишити живота
само ветеринар или ветеринарски
техничар под надзором ветеринара или
друго обучено лице под надзором
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ветеринара, осим у случајевима када је
угрожена безбедност људи и животиња,
ако овим законом није друкчије
прописано.
Лица која врше еутаназију дужна
су да после спроведеног поступка
лишавања живота провере да ли је
наступила смрт животиње.
Санкционисање неодговорних
грађана
Потребно
је
санкционисати
нарочито оне власнике, односно
држаоце животиња који не вакцинишу
своје псе и мачке и не изврше њихово
трајно обележавање, ако напусте,
односно
одбаце
животињу
чији
опстанак зависи непосредно од њих,
када без надзора пусте животиње на
површине јавне намене, као и у другим
законом
и
другим
прописима
предвиђеним случајевима.
Захтеве
за
покретање
прекршајног
поступка
против
неодговорних
грађана
подносе
Прекршајном
суду
надлежне
инспекцијске службе које врше надзор
над применом закона и подзаконских
аката из ове области.
Заштита здравља људи и
животиња
Заштите
здравља
људи
и
животиња су нераскидиво повезане.
Узимајући у обзир бројна обољења која
имају карактер зооноза (беснило,
антракс, бруцелоза, ТБЦ, као и бројне
екто и ендо паразитозе), неопходно је
вршити
систематске
контроле
популације како власничких тако и
напуштених животиња. Потребно је
вршити и перманентне контроле
зелених површина, пре свега у смислу
провере инвадираности ових површина
јајима и ларвама ендопаразита. Такође
је неопходно уништавати и инсекте који
су вектори разних обољења (крпељи,
буве).
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Да би програм у целости био
реализован потребно је предвидети и
обезбедити финансијска средства за рад
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функционисање обавеза збрињавања
паса и мачака, као и за превентивне
мере (обележавање, вакцинација и
стерилизација) из Буџета локалне
самоуправе, из средстава добијених од
Министарства, од донација...
8. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
И
ЗАКЉУЧАК
На територији општине Баточина
пси луталица представљају све већи
проблем. Најизраженији проблем је у
самом насељу Баточина, али присутан је
и у осталим насељеним местима.
Смањење популације напуштених паса
и мачака на територији општине
Баточина је и примарни циљ јединице
локалне самоуправе. Начин на који ће
се
поступати
са
напуштеним
животињама је прописан чланом 54.
Закона о добробити животиња.
Сваки неевидентирани пас и
мачка којег власник избаци на улицу
постаје луталица и представља опасност
за грађане, а одговорност за последице
његових напада на грађане и имовину
пада на терет локалне самоуправе.
Хватањем напуштених паса и
мачака, њиховим уклањањем са јавних
површина
и
смештајем
у
прихватилиште отклониће се опасност
од уједа паса луталица а самим тим ће
се избећи плаћање накнаде штете
оштећеним грађанима, што ће довести
до смањења буџетских издатака по овом
основу.
Стерилизацијом се бројност
популације паса и мачака ставља под
контролу,
на
хуман
начин,
а
истовремено се утиче и на стварање
здраве популације, с обзиром да се
стерилизацијом значајно смањује ризик
полно преносивих и опасних болести
животиња.
Микрочиповањем свих паса и
мачака
постиже
се
устројавање
евиденције њихових власника, што за
последицу има повећање одговорности
истих
према
њиховим
кућним
љубимцима,
али
и
преношење
одговорности за штету услед уједа паса
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са Општине на евидентираног власника
животиње.
Едукација грађана свих узраста
усмерена је на ширење свести и
информисање јавности о добробити
животиња, у циљу правилног односа
према животињама који искључује било
какав вид агресивног понашања.
Спровођењем ЦНР програма
(ухвати, стерилиши, пусти) доћи ће до
заустављања даљег пораста популације
паса
на
јавним
површинама,
стабилизације броја паса луталица
односно
спречавања
њиховог
неконтролисаног размножавања.
Стерилисане животиње враћене
на првобитна станишта не могу да се
размножавају и чувају територију,
спречавајући долазак нестерилисаних
животиња. Број једне популације
смањује се и удомљавањем, еутаназијом
неизлечиво
болесних
и
тешко
повређених животиња, а с временом се
смањује због умирања. Бројност
популације може да се контролише ако
се придошлице стерилишу пре него што
почну да се размножавају. Кастрирањем
паса мужјака долази до смањивања
агресивности која у време парења
изазива проблеме грађанима и када
може да дође до уједања. Женке су
након
стерилизације
у
бољем
здравственом стању јер нису непрестано
изложене рађању нежељених младунаца
и борби за њихов опстанак.
Пракса је показала да се
применом мера: обележавања паса и
мачака, кастрацијом и стерилизацијом,
удомљавањем, применом твз. ЦНР
програма,
едукацијом
грађана,
драстично смањује број животиња
луталица. Све
предвиђене мере су
неопходне како би се кроз време и
едукацију подигла свест о схватању
одговорности (личне и материјалне)
власника сваке животиње и тиме
отклонио узрок проблема.
Овај Програм доприноси да се на
прогресиван, али пре свега хуман начин
промени однос према напуштеним
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животињама, а самим тим и слика о
нама самима коју шаљемо у јавност.
На основу члана 9. Закона о
одбрани од града (''Службени гласник
РС'', број 54/2015) члана 23. став 1.
Тачка 19. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08, 5/15) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине
Баточина“,
бр.
10/16),
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 29.05 2017.
године, донело је
НАРЕДБУ
за набавку противградних ракета
І
Налаже се Општини
Баточина
набавка
10
(десет)
противградних ракета намењених за
потребе противградних станица на
територији општине Баточина.
II
За реализацију ове Наредбе
задужује се Општинска управа општине
Баточина, која ће поступак набавке
противградних ракета спровести у
складу са законом, на основу пуномоћја
које издаје председник општине
Баточина за закључење уговора.
III
Средства за ове намене су
обезбеђена
ангажовањем
текуће
буџетске резерве, раздео 5, глава 5.01,
функција 130, апропријација 49,
економска класификација 499, ПА 0009
- текућа буџетска резерва.
IV Након спроведене набавке
противградних
ракета,
Општина
Баточина ће без накнаде, ракете
уступити
Републичком
хидрометеоролошком заводу Србије.
V Ову Наредбу објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
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Образложење
Правни основ за доношење
ове Наредбе садржан је у члану 9.
Закона о одбрани од града (''Службени
гласник РС'', број 54/2015), којим је
прописано да органи јединице локалне
самоуправе
у
оквиру
својих
надлежности у области одбране од
града за подручје локалне самоуправе
обезбеђују подршку за функционисање
система одбране од града на својој
територији, члану 23. став 1. тачка 19.
Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'', број 10/08,
5/15), којим је прописано да Општина
преко својих органа, у складу с Уставом
и Законом организује заштиту од
елементарних и других већих непогода
и заштиту од пожара и ствара услове за
њихово
отклањање,
односно
ублажавање њихових последица.
Одредбом члана 49. став 1.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине
Баточина“,
бр.
10/16),
прописано је да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке, упутства,
наредбе, правилнике и друга потребна
акта. Одредбом члана 49. став 6. истог
правилника је прописано да се наредбом
ради извршавања појединих одредаба
одлука и других прописа наређује или
забрањује поступање у одређеној
ситуацији која има општи значај.
У циљу постизања потпуне
ефикасности противградног система и
снабдевања ракетама противградних
станица,
општина
Баточина
ће
финансирати и спровести набавку за
неопходну количину противградних
ракета и без накнаде их доделити
Републичком
хидрометеоролошком
заводу Србије.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
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Број: 020-485/17-01 од 29.05.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 7. и 9. Закона о
платама у државним органима и јавним
службама (''Службени гласник РС'', број
34/2001, 62/2006-др. Закон, 63/2006испр.др.закона,
116/2008-др.закони,
92/2011-др.закон, и 99/2011-др. закон,
10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016др.закон), члана 2. и 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима (''Сл.
гласник РС'', бр.44/08– пречишћен
текст, 2/12) и члана 69. Пословника о
раду Скупштине општине Баточина (''
Службени гласник општине Баточина''
бр. 7/12 и 16/13), Комисија за избор,
именовања и административне послове
на седници одржаној дана 01.06.2017.
године, донела је
О Д Л У К У
о првој измени и допуни Одлуке о
утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата изабраних,
именованих и постављених лица у
општини Баточина

ГОДИНА 2017.

,,На накнаде из става 1. и 2. овог
члана примењују се одредбе Закона о
привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Службени
гласник РС“, бр. 116/2014).“
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о о
утврђивању коефицијената за обрачун
и исплату плата изабраних, именованих
и постављених лица у општини
Баточина остају непромењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику
општине Баточина'', а примењиваће се
почев од обрачуна и исплате плате,
односно зараде и других сталних
примања за месец мај 2017. године.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-506/17-01 од 01.06.2017.
године.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милица Лакета

Члан 1.
У
Одлуци
о
утврђивању
коефицијената за обрачун и исплату
плата
изабраних,
именованих
и
постављених лица у општини Баточина
(''Службени гласник општине Баточина''
бр. 13/16) у члану 5. став 2. износ од
,,15.000,00“ замењује се износом
,,25.000,00“.
После става 2. додаје се нов став
3. који гласи:

На основу члана 51. и члана 70.
Статута општине Баточина (''Службени
.гласник општине Баточина'' бр.10/08,
5/15), и члана 47. и 69. Пословника о
раду Скупштине општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина'' бр.
7/12, 16/13) Комисија за избор,
именовања и адмнистративне послове
Скупштине општине Баточина, на
седници одржаној 01.06.2017. године,
донела је
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ОДЛУКУ
о утврђивању накнада за рад
одборника и чланова сталних радних
тела Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина

ГОДИНА 2017.
Члан 5.

Накнаде из чланова 1, 2, 3. и 4.
ове Одлуке исплаћују се на текући
рачун примаоца накнаде.
Члан 6.

Члан 1.
Утврђују се накнаде
одборника
Скупштине
Баточина, у нето износу од
динара, за присуствовање
Скупштине општине.

за рад
општине
4.800,00
седници

Члан 2.
Утврђују се накнаде за рад
чланова
сталних
радних
тела
Скупштине општине Баточина, у нето
износу од 2.000,00 динара, за
присуствовање седници сталног радног
тела Скупштине.
Члан 3.
Утврђују се накнаде за рад
чланова Општинског већа општине
Баточина, у нето износу од 2.000,00
динара, за присуствовање седници
Општинског већа општине Баточина.
Члан 4.

Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнада за рад одборника и
чланова
сталних
радних
тела
Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина, број 020-734/16-01 од
22.08.2016. године (,,Сл. гласник
општине Баточина» број 13/16).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном гласнику
општине Баточина''.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-507/17-01 од 01.06.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милица Лакета

Одборници Скупштине општине
Баточина, чланови сталних радних тела
Скупштине општине Баточина и
чланови Општинског већа општине
Баточина, који имају пребивалиште ван
насељеног места Баточина имају право
на накнаду трошкова превоза, у висини
цене повратне аутобуске карте на
релацији од места пребивалишта до
места одржавања седнице, на основу
приложене карте за превоз, односно ако
користе сопствени превоз, исплатиће се
накнада трошкова превоза у висини
цене аутобуске карте.
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