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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
17.06.2021. године 

ГОДИНА 2021. 
БРОЈ 13. 

 

           

На основу члана 26. став 1. тачка 

12) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

број 15/2016 и 88/2019), члана 64. став 1. 

тачка 5) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 9/19), члана 49. тачка 13) у вези са 

чланом 32. став 1. тачка 1. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са 

Законом о јавним предузећима („Сл. 

гласник општине Баточина", бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 14. 06.2021. 

године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији послова ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина 

 

I Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији послова ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, који је донео 

директор ЈП ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, заведен под бр. 01-636/2021 од 

12.05.2021. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење  овог 

Решења садржан је у одредбама члана 26. 

став 1. тачка 12) Закона о јавним 

предузећима и одредбама члана 32. став 

1. тачка 1. и члана. 49. тачка 13) Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са 

Законом о јавним предузећима којим је 

прописано да директор јавног предузећа 

доноси акт о систематизацији на који 

сагласност даје Општинско веће. Такође 

одредбама члана 64. став 1. тачка 5) 

Статута општине Баточина утврђено је да 

Општинско веће даје сагласност на опште 

акте којима се уређују број и структура 

запослених у установама које се 

финансирају из буџета Општине, које се 

аналогно примењују на јавно предузеће 

као индиректног корисника буџета. 

Директор ЈП ''Лепеница Баточина'' 

Баточина доставио је Општинском већу 

општине Баточина на давање сагласности 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова ЈП ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, заведен под бр. 01-

636/2021 од 12.05.2021. године, наш број 

020-408/21-III. 
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Полазећи од чињенице да се овим 

правилником утврђују број, стручна 

спрема и коефицијенти извршилаца и да 

је исти на давање сагласности доставио 

директор предузећа, сматра се да је исти 

сачињен у складу са потребама предузећа 

и да ће допринети ефикасном 

функционисању предузећа, Општинско 

веће, у складу са наведеним одредбама, је 

донело решење као у диспозитиву.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-408 /21-III од 

14.06.2021.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. 06-55/21-

01 од 11.06.2021. године и Ранг листе 

вредновања са Предлогом о расподели  

средстава комисије за спровођење 

поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске заједнице 

020-405/21-01 од 11.06.2021. године и 

члана 49. Пословника о раду Општинског 

веће општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“ број 10/16). 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 17.06.2021. 

године, донело је: 

 

ОДЛУКУ 

о расподели средстава за традиционалне 

цркве и верске заједнице за 2021. 

годину 

 

Члан 1. 

На основу расписаног Jавног 

конкурса за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина за 

2021. годину број 020-358/2021-01 од 

24.05.2021. године, на предлог Комисије 

за спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице, планирани износ од 

800.000,00 динара распоређује се 

следећим подносиоцима пријаве и то: 

 

 

      Редни број 
Назив подносиоца 

пријаве и пројекта 
Назив пројекта 

Одобрена 

средства 

    1. 

Црквена 

општина 

Баточина 

Водоснабдевање црквене 

сале (ископ бунара) 
250.000,00 динара 

    2. 

Манастир 

Грнчарица, 

Прњавор 

Израда грејања у конаку 

манастира 
150.000,00 динара 

    3. 
Црквена 

општина  Брзан 

Заштита дрвене цркве 

брвнаре, кречење сале и 

звонаре, израда зида од 

камена 26м 

150.000,00 динара 

                4. 
Црквена 

општина Кијево 

Постављање ПВЦ на 

црквеној кући, 
150.000,00 динара 
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пресвлачење улазне 

стазе у порту - асфалт 

 

                5. 

 

Црквена 

општина 

Бадњевац 

Израда пројектне 

документације за 

реновирање цркве у 

Бадњевцу 

100.000,00 динара 

           

                                                                                         Укупно: 800.000,00 динара 

 

 

 

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 2021. 

годину, на разделу 5, глава 5.1, програм 

13 - Развој културе и информисања, ПА 

0003 - Унапређење система очувања и 

представљања културно – историјског 

наслеђа, функција 840, позиција 103, 

еконономска класификација 481- 

Дотације невладиним  организацијама. 

 

Члан 4. 

Средства ће се изабраним 

подносиоцима пријаве исплаћивати у 

складу са динамиком прилива средстава у 

буџет општине Баточина. 

 

Члан 5. 

Носиоци одобрених пројеката, 

дужни су да  Општинском већу општине 

Баточина,  доставе Извештај о утрошку 

одобрених средстава, односно 

реализацији одобрених програма,  

Традиционалне цркве и верске 

заједнице које извештај из претходног 

става не доставе, морају да изврше 

повраћај одобрених средства и неће им 

бити додељена средства у наредној 

години, односно неће бити разматрано 

њихово учешће на конкурсу најкасније до 

краја буџетске године.  

 

Члан 6. 

О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина.  

 

Члан 7. 

Ову одлуку објавити на званичној 

интернет презентацији општине Баточина 

и у „Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

У складу са одредбама 

Правилника о начину и поступку доделе 

средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама на територији 

општине Баточина из буџета општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“ бр.4/18) (у даљем тексту: 

Правилник), Комисија за спровођење 

поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске заједнице 

(у даљем тексту: Комисија), која је 

образована решењем Општинског већа 

општине Баточина број 020-42/21-01 од 

20.01.2021. године, расписала је Јавни 
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конкурс за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина за 

2021. годину, заведен под бројем 020-

358/2021-01 од 24.05.2021. године, који је 

био отворен од 24.05.2021 године и 

закључен дана 08.06.2021. године, и 

објављен на званичној презентацији 

општине Баточина.  

У току јавног конкурса поднето је 

пет пријава које су биле благовремене и 

потпуне, и то: пријава Црквене општине 

Баточина, Манастира Гранчарица 

Прњавор, Црквене општине Брзан, 

Црквене општине Кијево, Црквене 

општине Бадњевац.  

Након разматрања пријава и 

извршеног бодовања према 

критеријумима у складу са одредбама  

Правилника, Комисија је саставила Ранг 

листу вредновања са Предлогом о 

расподели средстава учесницима на 

конкурсу број 020-405/21-01 од 

11.06.2021. године. 

Ранг листу са предлогом и 

записник о раду, Комисија је доставила  

Општинском већу општине Баточина. 

Одредбе члана 9. став 2. 

Правилника утвређују да Општинско 

веће општине Баточина на основу 

записника и ранг листе вредновања са 

Предлогом о расподели  средстава, 

доноси Одлуку о начину и висини 

расподеле средстава за традиционалне 

цркве и верске заједнице за буџетску, 

односно календарску годину. 

На основу предлога Комисије 

сходно наведеним одредбама 

Правилника, као и расположивим 

средствима за ове намене у буџету 

општине Баточина за 2021. годину 

одлучено је као у диспозитиву одлуке.  

 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор Општинском већиу општине 

Баточина писменим путем у року од три 

дана од дана достављања решења. 

 

    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

  Број: 020-445/21-III од 17.06.2021. 

године 

 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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______________________________________________________ 

Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


