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На основу члана 58. Закона о
запосленима
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС''
број 21/2016, 113/2017, 95/2018
,113/2017- др. Закон и 95/2018др.закон), Уредбе о критеријумима за
разврставање
радних
места
и
мерилима за опис радних места
службеника
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др.закон и
95/2018), Уредбе о критеријумима за
разврставање
радних
места
и
мерилима за опис радних места
намештеника
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС''
број 88/2016), и члана 24. Одлуке о
организацији
Општинске
управе
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина“ бр. 4/18),
Општинско веће општине Баточина,
на предлог начелника Општинске
управе општине Баточина, дана
03.јуна 2019.године, усвојило је:
ПРАВИЛНИК О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој
организацији
и
систематизацији
радних места у Општинској управи
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине Баточина“ бр. 8/18), (у
даљем тексту: Правилник), мења се
члан 20., тачка 8., тако да гласи;
„
8.Извршилац за послове пријемне
канцеларије и писарнице
Звање: Виши
број службеника:
референт
1
Опис посла:
Прима све
поднеске грађана, даје класификацију
и улаже их у омот списа, издаје на
захтев странака потврде о примљеним
подацима, доставља опомене за
недовољно таксиране поднеске, даје
обавештења
странкама
ради
остваривања њихових права и
извршавања обавеза. Заводи предмете
у
картотеку,
уписује
заведене
предмете у интерну доставну књигу и
исте доставља извршиоцима на рад,
прима доставнице и улаже их у
завршне
предмете.
Прима
и
евидентира препоручену и обичну
пошту и врши њену експедицију,
стара се о благовременом и уредном
отпремању поште, води књигу рачуна,
врши оверу потписа, преписа и
рукописа,
води
евиденцију
Службених гласника и часописа, чува
и користи штамбиље и печате и
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обавља све друге послове у вези са
Услови: Високо образовање стечено
применом прописа о канцеларијском
на основним академским студијама у
пословању, као и све послове по
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова
налогу
начелника одељења и
на основним струковним студијама из
начелника Општинске управе.
области друштвено -хуманистичких
Услови:
Стечено
средње
наука односно на студијама у трајању
образовање
у
четворогодишњем
до три године или више образовање
трајању, најмање пет година радног
стечено у складу са прописима коjи су
искуства у струци, познавање рада на
важили до ступања на снагу Закона о
рачунару (MS Office пакет и
високом образовању и завршен
интернет),положен стручни испит за
приправнички стаж или најмање пет
рад у органима државне управе.
година проведених у радном односу
код послодавца, познавање рада на
„
рачунару (MS Office пакет и
интернет), положен државни стручни
Члан 2.
испит, положен посебан стручни
У члану 20. мења се тачка 10.,
испит за матичара и овлашћење за
тако да гласи:
обављање послова матичара.
“
„
Члан 3.
10.Извршилац
за
послове из
У
осталим
одредбама
области личних стања грађанаПравилник
о
унутрашњој
заменик матичара
организацији
и
систематизацији
Звање:
Млађи број
радних места у Општинској управи
сарадник
службеника: 1
општине
Баточина
(„Сл.гласник
општине Баточина“ бр. 8/18) остаје
Опис посла: Води матичне
неизмењен.
књиге рођених, венчаних и умрлих,
сачињава
смртовнице
и
врши
одговарајуће уписе око развода, води
Члан 4.
деловодник и попис аката, сачињава
Овај Правилник ступа на снагу
извештаје о венчању и смрти и
осмог дана од дана објављивања у
дупликате матичних књига.
„Службеном
гласнику
општине
Издаје
изводе
из
свих
Баточина“.
матичних књига, издаје документа за
потребе радника који се налазе на
привременом раду у иностранству,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
сачињава и доставља статистичке
БАТОЧИНА
извештаје
из
свог
делокруга
Број :110-8/19-01 од 03.јун 2019.
републичким органима и издаје
године
изводе из МКР, МКВ, МКУ,
намењених иностранству, за подручје
Председник Општинског већа
општине Баточина. Врши и друге
Здравко Младеновић
послове по налогу начелника одељења
_________________________________
и начелника Општинске управе.
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На
основу
члана
49.
4. Право на надокнаду трошкова
Пословника о раду Општинског већа
превоза деце и ученика са
општине
Баточина
(„Службени
сметњама
у
развоју
и
гласник општине Баточина бр.10/16) и
инвалидитетом
и
њихових
члана 12. Одлуке о основној и
пратилаца
ради
пружања
додатној подршци детету и ученику
индивидуалних третмана
(„Службени
гласникопштине
Баточина“, број 9/19), Општинско
1. Право на надокнаду трошкова
веће општине Баточина, на седници
превоза деце и њихових пратилаца
одржаној 03.06.2019.године, донело је
ради похађања
припремног
предшколског
програма на удаљености већој од
ПРАВИЛНИК О
два километра
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
Члан 2.
ОСНОВНУ И ДОДАТНУ
Право
на
надокнаду трошкова
ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И
превоза
ради
похађања
припремног
УЧЕНИКУ
предшколског програма остварује се
само изузетно, уколико предшколска
Члан 1.
установа
није
у
објективној
Овим Правилником прописује
могућности
да
за
превоз
детета и
се поступак за остваривање права
његовог пратиоца обезбеди аутобуски
утврђених Одлуком о основној и
или други превоз код изабраног
додатној подршци детету и ученику и
превозника.
то:
Право на надокнаду из става 1.
1. Права на надокнаду трошкова
овог члана остварује родитељ,
превоза деце и њихових пратилаца
старатељ или хранитељ за дете и себе
ради
похађања
припремног
као пратиоца, са пребивалиштем на
предшколског
програма
на
удаљености већој од два километра од
удаљености
већој
од
два
седишта предшколске установе, на
километра
основу поднетог захтева Одељењу за
2. Право на надокнаду трошкова
општу управу, људске ресурсе и
превоза ученика основне школе на
послове органа општине, уз који се
удаљености већој од четири
прилаже следећа документација:
километра од седишта школе
− изјава подносиоца захтева оверена
3. Право на надокнаду трошкова
код нотара или надлежног органа
превоза деце и ученика са
о растојању већем од 2 км између
сметњама
у
развоју
и
места становања и установе у којој
инвалидитетом
и
њихових
дете
похађа
припремни
пратилаца
без
обзира
на
предшколски
програм;
удаљеност места становања од
− потврда о
пребивалишту или
школе,
плаћање
трошкова
фотокопија
личне
карте или
смештаја и бесплатну исхрану
електронски очитана лична карта
деце и ученика са сметњама у
подносиоца захтева
развоју и инвалидитетом
− фотокопија
текућег
рачуна
подносиоца захтева
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електронски очитане личне карте
− потврда предшколске установе о
за подносиоца захтева
похађању
припремног
− фотокопија изводa из матичне
предшколског програма у години
пред полазак у школу
књиге рођених за ученика или
решења надлежног органа о
− изјава
овлашћеног
лица
старатељству или хранитељству
предшколске
установе
о
подносиоца захтева
објективној немогућности да за
дете
и
пратиоца
обезбеди
− потврда школе о упису и редовном
аутобуски или други превоз са
похађању наставе
образложењем
− изјава подносиоца захтева оверена
− фотокопија изводa из матичне
код нотара или надлежног органа
књиге рођених за дете или
о растојању већем од 4 км између
решења надлежног органа о
места становања и школе коју дете
старатељству или хранитељству
похађа
подносиоца захтева
− изјава овлашћеног лица школе о
− потврда о пребивалишту за дете
објективној немогућности да се за
ученика обезбеди аутобуски или
2. Право на надокнаду трошкова
други превоз са образложењем
превоза ученика основне школе на
− потврда о пребивалишту за
удаљености
ученика
већој од четири километра од
− фотокопија
текућег
рачуна
седишта школе
подносиоца захтева
.
Члан 3.
3. Право на надокнаду трошкова
Право на надокнаду трошкова
превоза деце и ученика са сметњама
превоза ученика на удаљености већој
у развоју и инвалидитетом и
од четири километра од седишта
њихових пратилаца без обзира на
школе, остварује се само изузетно,
удаљеност места становања од
уколико школа није у објективној
школе,
плаћање
трошкова
могућности да за превоз ученика
смештаја и бесплатну исхрану деце
обезбеди аутобуски или други превоз
и ученика са сметњама у развоју и
код изабраног превозника.
инвалидитетом
Право на надокнаду из става 1.
овог члана остварује родитељ,
Члан 4.
старатељ или хранитељ ученика са
Право на надокнаду трошкова
пребивалиштем на удаљености већој
превоза детета или ученика са
од четири километра од седишта
сметњама у развоју и инвалидитетом
школе, на основу поднетог захтева
и њихових пратилаца остварује
Одељењу за општу управу, људске
родитељ, старатељ или хранитељ
ресурсе и послове органа општине, уз
детета или ученика, без обзира на
који
се
прилаже
следећа
удаљеност места пребивалишта од
документација:
предшколске
установе,
односно
− потврда о пребивалишту или
школе, на основу захтева поднетог
фотокопија личне карте или
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине, уз
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који
се
прилаже
следећа
− мишљење Интерресорне комисије
документација:
о
сметњама
у
развоју
и
− потврда о пребивалишту или
инвалидитету детета или ученика
фотокопија личне карте или
− фотокопија изводa из матичне
електронски очитана лична карта
књиге рођених за ученика или
за подносиоца захтева
решењa надлежног органа о
− потврда о пребивалишту за дете
старатељству или хранитељству
или ученика
подносиоца захтева
− фотокопија
текућег
рачуна
Члан 6.
подносиоца захтева
Право на бесплатну исхрану
− потврда предшколске установе о
ученика са сметњама у развоју и
похађању
припремног
инвалидитетом остварује се на основу
предшколског програма у години
списка ученика који школа месечно
пред полазак у школу или потврда
доставља Одељењу за општу управу,
школе о упису и редовном
људске ресурсе и послове органа
похађању наставе
општине са приложеном фотокопијом
− мишљење Интерресорне комисије
мишљења Интерресорне комисије о
о
сметњама
у
развоју
и
сметњама у развоју и инвалидитетом
инвалидитету детета или ученика
за сваког ученика до 10-ог у месецу,
− фотокопија извод из матичне
за тај месец.
књиге рођених за дете или ученика
или решења надлежног органа о
старатељству или хранитељству
4. Право на надокнаду трошкова
подносиоца захтева
превоза деце и ученика са сметњама
у
Члан 5.
развоју и инвалидитетом и њихових
Право на плаћање трошкова
пратилаца
ради
пружања
интернатског смештаја детета или
индивидуалних
третмана
ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом остварује родитељ,
Члан 7.
старатељ или хранитељ ученика на
Право
на
надокнаду трошкова
основу поднетог захтева Одељењу за
превоза детета или ученика са
општу управу, људске ресурсе и
сметњама у развоју иинвалидитетом и
послове органа општине, уз који се
њихових пратилаца ради пружања
прилаже следећа документација:
индивидуалних третмана остварује
− потврда о пребивалишту или
родитељ, старатељ или хранитељ
фотокопија личне карте или
детета за себе и дете или ученика на
електронски очитана лична карте
основу поднетог захтева Одељењу за
за подносиоца захтева
општу управу, људске ресурсе и
− пријава пребивалишта за дете или
послове органа општине, уз који се
ученика
прилаже следећа документација:
− потврда школе о упису и
− фотокопија извод из матичне
редовном похађању наставe
књиге рођених за дете или ученика
− потврда школе о смештају детета
или решења надлежног органа о
или ученика у интернат
5
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старатељству или хранитељству
за коју је дете уписано у предшколску
подносиоца захтева
установу, односно школу, а за
кориснике права на надокнаду
− потврда пружаоца индивидуалних
трошкова превоза ради пружања
третмана о похађању и обиму
индивидуалних третмана до истека
пружања индивидуалних третмана
рока сходно мишљењу Интерресорне
− потврда о пребивалишту за дете
комисије.
или ученика
Корисник права доставља до
− мишљење Интерресорне комисије
10-ог у месецу за предходни месец
о
сметњама
у
развоју
и
потврду о похађању припремног
инвалидитету детета или ученика
предшколског програма, односно
− потврда о пребивалишту или
наставе и пружању индивидуалних
фотокопија личне карте или
третмана, а за интернатски смештај
електронски очитана лична карте
потврду о смештају и викендима
за подносиоца захтева
проведеним кући, у супротном
− фотокопија
текућег
рачуна
потврде ће се прибавити по службеној
подносиоца захтева
дужности.
Члан 8.
Одељење за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине Баточина у складу са одредбом
члана 103. став 3. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС", број 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), којом је прописано да у
поступку који се покреће по захтеву
странке, може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим
уколико странка изричито изјави да ће у
циљу ефикаснијег и еконимичнијег
разматрања свог захтева, наведене доказе
прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за
одлучивање орган, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним.

Члан 9.
Сва права признају се и за
месец у коме је захтев поднесен,
уколико је исти поднет до 10-ог у
месецу, у супротном признају се од
првог дана наредног месеца од дана
подношења захтева, до истека године
6

Члан 10.
О свим правима на надокнаду
трошкова
превоза
из
овог
Правилника, као и праву на плаћање
трошкова смештаја детета и ученика
са
сметњама
у
развоју
и
инвалидитетом у првом степену
решава Одељење за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине Општинске управе општине
Баточина, по прописима о општем
управном поступку.
У циљу решавања управне
ствари Одељење за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине може тражити и другу
документацију,
поред
ове
Правилником прописане, којом се
доказује
оправданост
поднетог
захтева.
По жалби на решење из става
1. овог члана решава Општинско веће
општине Баточина.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог
Правилника
престаје
да
важи
Правилник о остваривању права на
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основну и додатну подршку детету и
спровођење
поступка
расподеле
ученику
("Сл.гласник
општине
средстава за традиционалне цркве и
Баточина" бр. 18/17 и 6/18).
верске заједнице 020-355/19-01 од
31.05.2019. године и члана 49.
Члан 12.
Пословника о раду Општинског веће
Овај Правилник ступа на снагу
општине Баточина (,,Сл. гласник
осам дана од дана објављивања у
општине Баточина“ број 10/2016)
,,Службеном
гласнику
општине
Општинско веће општине Баточина на
Баточина“.
седници одржаној дана 10.06. 2019.
године, доноси
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број:110-9/19-01 од
04.06.2019.године
Председник Општинског већа
Здравко Младеновић
_______________________________
На
основу
члана.
9.
Правилника о начину и поступку
доделе средстава традиционалним
црквама и верским заједницама на
територији општине Баточина из
буџета
општине
Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 4/18), Записника о раду
бр. 06-51/19-01 од 04.06.2019. године
и Ранг листу са Предлогом о
расподели
средстава комисије за

Редни број
1.

Црквена општина
Бадњевац

2.

Црквена општина
Баточина

3.
4.
7

Назив подносиоца
пријаве и пројекта

Црквена општина
Брзан
Црквена општина
Кијево

ОДЛУКУ о расподели средстава
за традиционалне цркве и верске
заједнице за 2019. годину
Члан 1.
На основу расписаног јавног
конкурса за расподелу средстава
традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине
Баточина из буџета општине Баточина
за 2019. годину број 020-294/201901од 07.05.2019. године, на предлог
Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за традиционалне
цркве и верске заједнице, планирани
износ
од
600.000,00
динара
распоређује
се
следећим
подносиоцима пријаве и то:

Назив пројекта

Одобрена средства

- израда тоалета у
црквеној порти

150.000,00 динара

- за постављање
подног грејања и
новог пода у цркви
- за постављање
бетонске ограде
- за фрескописање
цркве

130.000,00 динара
100.000,00 динара
100.000,00 динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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6.

Црквена општина
Доброводица

Црквена општина
Црни Као

Члан 2.
Са изабраним подносиоцима
пријаве, по правноснажности ове
одлуке,
председник
општине
Баточина
закључиће
уговор
о
финансирању реализације програма
којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе уговорних страна.
Члан 3.
Пренос додељених средстава
извршиће се у складу са Одлуком о
буџету општине Баточина за 2019.
годину, на разделу 4, глава 4.01,
Општинска управа, функција 840,
позиција 095, програм 13 - Развој
културе и информисања, ПА 0003 Унапређење система очувања и
представљања културно – историјског
наслеђа, еконономска класификација
481- Дотације верским заједницама.
Члан 4.
Средства ће се изабраним
подносиоцима пријаве исплаћивати у
складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Баточина.
Члан 5.
Носиоци одобрених пројеката,
дужни су да
Општинском већу
општине Баточина, доставе Извештај
о утрошку одобрених средстава,
8

-за израду тротоара
око црквене зграде

ГОДИНА 2019.
60.000,00 динара

-за санирање
унутрашње фасаде
и финансирање
60.000,00 динара
радова на
постављању лима
на крову храма
Укупно 600.000,00 динара
односно
реализацији
одобрених
програма,
Традиционалне цркве и верске
заједнице које извештај из претходног
става не доставе, морају да изврше
повраћај одобрених средства и неће
им бити додељена средства у наредној
години,
односно
неће
бити
разматрано њихово учешће на
конкурсу најкасније до краја буџетске
године.
Члан 6.
О реализацији овог решења
стараће се Одељење за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Општинске
управе
општине Баточина.
Члан 7.
Ову одлуку објавити на
званичној интернет презентацији
општине Баточина и у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење
У
складу
са
одредбама
Правилника о начину и поступку
доделе средстава традиционалним
црквама и верским заједницама на
територији општине Баточина из
буџета
општине
Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“ бр.4/18) (у даљем тексту:
Правилник), Комисија за спровођење
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поступка расподеле средстава за
цркве и верске заједнице за буџетску,
традиционалне цркве и верске
односно календарску годину.
заједнице (у даљем тексту: Комисија),
На основу предлога Комисије
која
је
образована
решењем
сходно
наведеним
одредбама
Општинског већа општине Баточина
Правилника, као и расположивим
број 020-13/19-01 од 14.01.2019.
средствима за ове намене у буџету
године (,,Сл. гласник општине
општине Баточина за 2019. годину
Баточина“ број 1/19), расписала је
одлучено је као у диспозитиву одлуке.
Јавни конкурс за расподелу средстава
традиционалним црквама и верским
Упутство
о
правном
заједницама на територији општине
средству: Против ове одлуке може се
Баточина из буџета општине Баточина
изјавити приговор Општинском већиу
за 2019. годину заведен под бројем
општине Баточина писменим путем у
020-294/19-01 од 07.05.2019. године,
року од три дана од дана достављања
који је био отворен од 07.05.2019. до
решења.
22.05.2019. године, и објављен на
званичној презентацији општине
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Баточина.
БАТОЧИНА
У току јавног конкурса
Број: 020-376/2019-01 од 10.06.2019.
поднето је шест пријава које су биле
године
благовремене и потпуне, и то: пријава
Црквене општине Бадњевац, Црквене
Председник Општинског већа
општине Баточина, Црквене општине
Здравко Младеновић
Брзан, Црквене општине Кијево,
________________________________
Црквене општине Доброводица и
Црквене општине Црни Као.
Након разматрања пријава и
На основу члана 60. став 1.
извршеног
бодовања
према
тачка 6. Статута општине Баточина
критеријумима у складу са одредбама
(''Службени
гласник
општине
Правилника. Комисија је саставила
Баточина'', број 9/19) и члана 22.
Ранг листу вредновања са предлогом
Правилника
о
одобравању
и
о расподели средстава учесницима на
финансирању програма којима се
конкурсу број 020-355/19-01 од
задовољавају потребе и интереси
31.05.2019. године.
грађана у области спорта у општини
Ранг листу са предлогом и
Баточина
(,,Службени
гласник
записник о раду, Комисија је
општине Баточина“, бр. 4/18), а у вези
доставила
Општинском
већу
са чланом 138. став 1. и чланом 121.
општине Баточина.
ст 1. и 2. Закона о спорту (,,Службени
Одредбе члана 9. став 2.
гласник РС“ број 10/16), Председник
Правилника утвређују да Општинско
општине Баточина, доноси следеће:
веће општине Баточина на основу
записника и ранг листе вредновања са
Р Е Ш Е Њ Е о образовању
Предлогом о расподели средстава,
Комисије за оцену годишњих и
доноси Одлуку о начину и висини
посебних програма, односно
расподеле средстава за традиционалне
9
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дана од дана достављања предлога
пројеката којима се задовољавају
програма на оцену.
потребе и интереси грађана у
области спорта
III На рад Комисије сходно се
примењују
одредбе Пословника о
I Образује се Комисија за оцену
раду
Општинског већа општине
годишњих и посебних програма,
Баточина
(,,Сл. гласник општине
односно пројеката у области спорта
Баточина“ број 10/16).
на територији општине Баточина, који
се финансирају или суфинансирају из
IV Ово
Решење
објавити
у
средстава буџета општине Баточина у
,,Службеном
гласнику
општине
2020. години (у даљем тексту:
Баточина“.
Комисија), у следећем саставу:
1. Јадранка
Вељковић
из
Образложење
Баточине, за председника
Правни основ за доношење
2. Јелена Ивановић из Баточине,
овог Решења садржан је у одредбама
за заменика председника
члана 60. став 1. тачка 6. Статута
3. Божидар Илић из Баточине, за
општине
Баточина
(''Службени
члана
гласник општине Баточина'', број
4. Власта Ковинић из Баточине,
9/19),
којим
је
одређено
да
за члана
председник
општине
доноси
5. Момчило
Милановић
из
појединачне акте за које је овлашћен
Жировнице, за члана
законом, статутом или одлуком
Скупштине, и у одредбама члана 22.
II
Задатак Комисије је да:
Правилника
о
одобравању
и
изврши
стручни
преглед,
финансирању програма којима се
анализу и оцену поднетих предлога
задовољавају потребе и интереси
годишњих и посебних програма,
грађана у области спорта у општини
односно пројеката у области спорта
Баточина
(,,Службени
гласник
на територији општине Баточина на
општине Баточина“, бр. 4/18); који
основу Закона о спорту и Правилника
између осталог прописује да за оцену
о
одобравању и
финансирању
годишњих и посебних програма
програма којима се задовољавају
председник
општине
образује
потребе и интереси грађана у области
Стручну
комисију,
која
има
спорта
у
општини
Баточина
председника и четири члана, од којих
(,,Службени
гласник
општине
је један члан представник Спортског
Баточина“, бр. 4/18);
савеза општине Баточина и комисија
саачини предлог годишњих и
се састоји од лица која имају искуство
посебних
програма,
односно
у управљању организацијама у
пројеката који ће се финансирати из
области спорта и програмима у
буџета општине Баточина у 2019.
области спорта.
години;
Разлог за доношење овог
предлог годишњих и посебних
решења је образовање Комисије за
програма, односно пројеката за
избор
годишњих
и
посебних
одобравање достави Општинском
програма, односно пројекта којима се
већу општине Баточина у року од 5
задовољавају потребе и интереси
10
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грађана
у области спорта на
територији општине Баточина, који се
ОДЛУКУ о избору програма и
финансирају или суфинансирају из
пројеката од јавног интереса које
средстава буџета општине Баточина у
реализују удружења која се
2020. години.
финансирају из буџета општине
На основу свега напред
Баточина за 2019. годину
наведеног донето је решење као у
диспозитиву.
Члан 1.
I
ВРШИ СЕ избор пројеката
пријављених на Јавни конкурс за
доделу средстава из буџета општине
Баточина за реализацију програма и
пројеката од јавног интереса која
реализују удружења у 2019. години –
заштита животне средине и заштита
животиња, бр. 020-295/19-01 од 7.
маја 2019.године (Табела 1.), као и
пројеката пријављених на Јавни
конкурс за доделу средстава из буџета
општине Баточина за реализацију
програма и пројеката од јавног
интереса која реализују удружења у
2019. години – помоћ старима, бр.
020-304/19-01 од 10. маја 2019.године
(Табела 2.):

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Здравко Младеновић
_________________________________
На
основу
члана
13.
Правилника о критеријумима, начину
и поступку доделе средстава или
недостајућег дела средстава из буџета
општине Баточина за подстицање
програма и пројеката од јавног
интереса које реализују удружења
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр.
4/18) и члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/16), Општинско
веће општине Баточина на седници
одржаној дана 17.06.2019. године,
донело је
Табела 1:
Р.
бр.
1
2
3
4
5

Назив удружења

Одобрена средства

Ловачко удружење "Рогот"

450,000.00

Удружење пчелара „Рогот“ Баточина
Кинолошко друштво "Баточина"
УСР "Лепеница 2018" Баточина
Савез удружења одгајивача голубова
српских високолетача
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180,000.00
120,000.00
100,000.00
90,000.00
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Удружење за заштиту и права животиња
„Цуки“
Укупно:

ГОДИНА 2019.
60,000.00
1,000,000.00

Табела 2:
Р.
бр.

Назив удружења

Одобрена средства

1

Општинско удружење пензионера
Баточина
Укупно:

100,000.00
100,000.00

Члан 2.
Средства
у
износу
од
1.000.000,00
динара
(једанмилиондинара) обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Баточина
за 2019. годину на Разделу 4, Глава
4.01, Функција 810, Економска
класификација
481Дотације
удружењима грађана, Позиција 098 ,
Програм 14 – Развој спорта и
омладине, ПА 0001- Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, као и
средства у износу од 100.000,00
динара
(стотинухиљададинара)
обезбеђена су Одлуком о буџету
општине Баточина за 2019. годину на
Разделу 4, Глава 4.01, Функција 090,
Економска
класификација
481Дотације
удружењима
грађана,
Позиција 088, Програм 11 – социјална
и дечија заштита, ПА 0003- Дневне
услуге у заједници.

Правилника о критеријумима, начину
и поступку доделе средстава или
недостајућег дела средстава из буџета
општине Баточина за подстицање
програма и пројеката од јавног
интереса које реализују удружења
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр.
4/18), Председник општине Баточина
и корисник средстава закључиће
уговор
о
финансирању
или
суфинансирању програма односно
пројекта којим ће бити регулисана
међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос
одобрених
средстава,
рок
за
реализацију
програма
односно
пројекта,
обавеза
подношења
извештаја о реализацији програма
односно пројекта, као и друга права и
обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Ову
одлуку
доставити
носиоцима
изабраних
пројеката/програма,
Одељењу
за

Члан 3.
На основу ове Одлуке, а у
складу са одредбама члана 14.
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изворне приходе, привреду, јавне
Конкурс 1 и Конкурс 2
службе и финансије и архиви.
објављени су на огласној табли
Општинске управе општине Баточина
Члан 5.
и званичној интернет презентацији
општине Баточина дана 07. маја 2019.
Ову одлуку објавити на
године и 10.маја 2019., те је по истеку
званичној интернет презентацији
рока од 15 дана од дана објављивања,
општине Баточина и у ,,Службеном
пристигло укупно 7 пријава, од којих
гласнику општине Баточина“.
шест по Конкурсу 1, а једна по
Конкурсу 2. Након тога, Комисија је
Члан 6.
приступила
отварању
пријава,
бодовању
и
рангирању
Ова Одлука је коначна.
пројеката/програма у складу са
Правилником
о
критеријумима,
Образложење
начину и поступку доделе средстава
Решењем о именовању Комисије
или недостајућег дела средстава из
за
спровођење
поступка
избора
буџета
општине
Баточина
за
програма од јавног интeреса која
подстицање програма и пројеката од
реализују
удружења
за
доделу
јавног интереса које реализују
средстава из буџета општине Баточина
удружења („Сл. гласник општине
за 2019. годину, бр. 020-14/19-01 од
Баточина“,
бр.
4/18)
14.01.2019.године и Решењем о измени
(даље:Правилник).
Решења о именовању Комисије за
Дана
30.05.2019.
године,
спровођење поступка избора програма
Комисија
је
утврдила
Листу
од јавног интeреса која реализују
вредновања и рангирања, коју је
удружења за доделу средстава из
објавила на на огласној табли
буџета општине Баточина за 2019.
Општинске управе општине Баточина
годину,
бр.
020-346/19-01
од
и званичној интернет презентацији
23.05.2019.године (даље: Комисија)
општине Баточина, а на коју се могао
која је спровела Јавни конкурс за
поднети приговор у року од 8 дана.
доделу средстава из буџета општине
Како приговора није било, Комисија
Баточина за реализацију програма и
је на својој VII седници одржаној
пројеката од јавног интереса која
11.06.2019. године, утврдила Коначну
реализују удружења у 2019. години ранг листу програма и пројеката од
заштита животне средине и заштита
јавног интереса које реализују
животиња, бр. 020-295/19-01 од 07.
удружења за доделу средстава из
маја 2019.године (даље: Конкурс 1.),
буџета општине Баточина, те исту
као и пројеката пријављених на Јавни
доставила Општинском већу.
конкурс за доделу средстава из буџета
У складу са чланом 13.
општине Баточина за реализацију
Правилника, Општинско веће донело
програма и пројеката од јавног
је одлуку као у диспозитиву.
интереса која реализују удружења у
2019. години - помоћ старијима, бр.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
020-304/19-01 од 10. маја 2019.године
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
(даље: Конкурс 2.).
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Бр.020-399/19-01 од
- Идентификује, мотивише најмање
24.06.2019. године
8 породица младих брачних парова
или младих у руралним срединама
Председник
и сагледа потребе породица и
Здравко Младеновић
младих и неопходну помоћ која им
____________________________________
је потребна у циљу оснаживања
њихових
домаћинстава
и
На
основу
члана
49.
ублажавање
неповољног
Пословника о раду Општинског већа
економског положаја и смањења
општине Баточина („Сл. гласник
сиромаштва.
општине Баточина бр. 10/16), а у вези
- Дефинише ближе критеријуме и
са Уговором о суфинансирању мера
донесе Правилник о додели опреме
популационе
политике
јединица
за пластеничку производњу и
локалне самоуправе у Републици
спроведе Јавни позив.
Србији у 2019. години 063 бр. 401-00- Након спроведеног поступка по
138/54/-2019-01 од 16. априла 2019.
Јавном
позиву
Председнику
године,
наш
бр.
401-98/19-01,
општине достави Коначну ранг
Општинско веће на седници одржаној
листу младих брачних парова или
17.06.2019. године донело је
младих који испуњавају услов за
доделу пластеника и са којима се
РЕШЕЊЕ
потписују уговори о додели
опреме.
I Именује се Комисија за
самозапошљавање младих брачних
III Ово решење ступа на снагу
парова и младих у руралним
даном
доношења.
срединама у следећем саставу:
1. Дарко Игњатовић, Општинска
управа
општине
Баточинапредседник;
2. Марија Живановић, Општинска
управа
општине
Баточиназаменик Председника;
3. Душица Станојевић, Општинска
управа општине Баточина-члан;
4. Сузана
Нешковић,
Пољопривредна саветодавна и
стручна служба-члан;
5. Јелена
Милосављевић,
Национална
служба
за
запошљавање-филијала
Баточина-члан.

-

Решење доставити:
Лицима из тачке I Решења
архиви
координатору пројекта Ненаду
Милићу
а/а

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-386/2019-01 од 17.06.2019.
године
Председник
Здравко Младеновић
___________________________

II Задатак Комисије је да:
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На основу члана 60. став 1.
на територији општине Баточина на
тачка 6. Статута општине Баточина
основу Закона о спорту и Правилника
(''Службени
гласник
општине
о
одобравању и
финансирању
Баточина'', број 9/19) и члана 22.
програма којима се задовољавају
Правилника
о
одобравању
и
потребе и интереси грађана у области
финансирању програма којима се
спорта
у
општини
Баточина
задовољавају потребе и интереси
(,,Службени
гласник
општине
грађана у области спорта у општини
Баточина“, бр. 4/18);
Баточина
(,,Службени
гласник
саачини предлог годишњих и
општине Баточина“, бр. 4/18), а у вези
посебних
програма,
односно
са чланом 138. став 1. и чланом 121.
пројеката који ће се финансирати из
ст 1. и 2. Закона о спорту (,,Службени
буџета општине Баточина у 2019.
гласник РС“ број 10/16), Председник
години;
општине Баточина, доноси следеће:
предлог годишњих и посебних
програма, односно пројеката за
РЕШЕЊЕ
одобравање достави Општинском
о образовању Комисије за оцену
већу општине Баточина у року од 5
годишњих и посебних програма,
дана од дана достављања предлога
односно пројеката којима се
програма на оцену.
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта
VII На рад Комисије сходно се
примењују одредбе Пословника о
V Образује се Комисија за оцену
раду
Општинског већа општине
годишњих и посебних програма,
Баточина (,,Сл. гласник општине
односно пројеката у области спорта
Баточина“ број 10/16).
на територији општине Баточина, који
се финансирају или суфинансирају из
VIII Ово
Решење
објавити
у
средстава буџета општине Баточина у
,,Службеном
гласнику
општине
2020. години (у даљем тексту:
Баточина“.
Комисија), у следећем саставу:
6. Јадранка
Вељковић
из
Образложење
Баточине, за председника
7. Јелена Ивановић из Баточине,
Правни основ за доношење
за заменика председника
овог Решења садржан је у одредбама
8. Божидар Илић из Баточине, за
члана 60. став 1. тачка 6. Статута
члана
општине
Баточина
(''Службени
9. Власта Ковинић из Баточине,
гласник општине Баточина'', број
за члана
9/19),
којим
је
одређено
да
10. Момчило
Милановић
из
председник
општине
доноси
Жировнице, за члана
појединачне акте за које је овлашћен
законом, статутом или одлуком
VI
Задатак Комисије је да:
Скупштине, и у одредбама члана 22.
изврши
стручни
преглед,
Правилника
о
одобравању
и
анализу и оцену поднетих предлога
финансирању програма којима се
годишњих и посебних програма,
задовољавају потребе и интереси
односно пројеката у области спорта
грађана у области спорта у општини
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Баточина
(,,Службени
гласник
програма, односно пројекта којима се
општине Баточина“, бр. 4/18); који
задовољавају потребе и интереси
између осталог прописује да за оцену
грађана
у области спорта на
годишњих и посебних програма
територији општине Баточина, који се
председник
општине
образује
финансирају или суфинансирају из
Стручну
комисију,
која
има
средстава буџета општине Баточина у
председника и четири члана, од којих
2020. години.
је један члан представник Спортског
На основу свега напред
савеза општине Баточина и комисија
наведеног донето је решење као у
се састоји од лица која имају искуство
диспозитиву.
у управљању организацијама у
области спорта и програмима у
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
области спорта.
Здравко Младеновић
Разлог за доношење овог
решења је образовање Комисије за
_____________________________
избор
годишњих
и
посебних
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
САДРЖАЈ:

ГОДИНА 2019.

1. Правилник о првој измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мета у Општинској управи општине Баточина.................1;
2. Правилник о остваривању права на основну и додатну и додатну подршку детету
и ученику...........................................................................................................................3;
3. Одлука о расподели средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за
2019. годину.......................................................................................................................7;
4. Решење о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма,
односно пројеката у области спорта на територији општине Баточина..............9;
5. Одлука о избору програма и пројеката од јавног интереса које реализују
удружења која се финансирају из буџета општине Баточина за 2019. годину..11;
6.Решење о образовању Комисије за самозапошљавање младих брачних парова и
младих у руралним срединама......................................................................................14;
7. Решење о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма,
односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта...............................................................................................................................15

______________________________________________________
Издавач: Скупштина општине Баточина
Уредник: Тања Вукојевић
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