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На основу члана 64. став 1. тачка
10) и 11) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр.9/19), члана 29. 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 28.8.2020.
године, донело је:

II Ово Решење објавити у „Сл.
гласнику општине Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-263/20-01 од 26.8.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 64.
став 1. тачка 10) и 11) Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр.9/19), којим је прописано да
Општинско веће прати реализацију
програма пословања јавних предузећа
чији је оснивач општина и подноси
тромесечни извештај о раду јавних
предузећа Скупштини општине, ради
даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа чији је општина оснивач.
Такође одредбама члана 29. Одлуке
о
усклађивању
пословања
Јавног
предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине
са
Законом
о
јавним
предузећима утврђено је да је јавно
предузеће дужно да Општинском већу
општине Баточина доставља тромесечне
извештаје о реализацији годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на тромесечни
Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих
активности из Програма пословања ЈП
„Лепеница Баточина“ за период од 1.
јануара 2020 године до 31. марта 2020.
године
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
тромесечни
Извештај
о
степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања ЈП ЈП
„Лепеница Баточина“ за период од 1.
јануара 2020 године до 31. марта 2020.
године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
„Лепеница Баточина“ Баточина Одлуком
бр.01-595-01/2020 од 29.4.2020.године.
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ЈП „Лепеница Баточина“, дана
28.5.2020. године Општинском већу
општине
Баточина,
доставило
је
тромесечни
Извештај
о
степену
усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања ЈП
„Лепеница Баточина“ за период од 1.
јануара 2020 године до 31. марта 2020.
године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
„Лепеница Баточина“ Баточина Одлуком
бр.01-595-01/2020 од 29.4.2020.године.
Сагласно наведеним одредбама,
Општинско веће општине Баточина након
давања сагласности на достављени
тромесечни извештај о истом ће известити
надлежни орган.

II

ГОДИНА 2020.
Ово
Решење
објавити
у
,,Службеном гласнику општине
Баточина“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-420/20-01 од 26.8.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 42.
став 1. тачка 4. Закона о правима
пацијената,којим је прописано да савет за
здравље подноси годишњи извештај о
свом раду и предузетим мерама за
заштиту права пацијената надлежном
органу јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 49. Пословника о
раду
Општинског
већа
општине
Баточина,прописано је да у вршењу
својих надлежности Општинско веће
доноси одлуке, решења, закључке,
упутства, наредбе, правилнике и друга
потребна акта.
Савет
за
здравље
општине
Баточина саставио је Извештај о раду за
2019. годину бр. 53-10/20-01 и доставио
Општинском већу општине Баточина
Општинско веће, као надлежни
орган, даје сагласност на Извештај о раду
Савета за здравље у складу са наведеним
законским одредбама

---------------------------------------------На основу члана 42. став 1. тачка 4.
Закона о правима пацијената („Службенн
гласник РС" број 45/13 и 25/19-др.закон) и
члана 49. Пословника о раду Општинског
већа општине Баточина (,,Сл. гласник
општине
Баточина“
број
10/16),
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 26.8.2020. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о
раду Савета за здравље општине
Баточина за 2019. годину
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Извештај о раду Савета за здравље
општине Баточина за 2019. годину бр.
53-10/20-01 oд 21.05.2020. године.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/16, 76/18 и
95/18- др.закон), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Баточина (''Службени гласник Општине Баточина'', број 6/09), члана 5. Одлуке о
буџету Општине Баточина за 2020. годину (''Сл. гласник општине Баточина'', бр24/19 и 2/20) и члана 49. Пословника о раду Општинског већа општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 10/16), а уз сагласност Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-573/20-02 од 4.06.2020. године, Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана 26.8.2020. године, донело је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утрђује се обим, намена и начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, планираних у буџету оштине Баточина за 2020.
годину, приказаних у Табели 1.
Табела 1.

Редни број
активности

Програмска
активност

Сагласност
министарства заштите
животне средине на
предлог програма
(датум издавања и број
сагласности)

Детаљан опис
активности

Циљ активности

Надлежни за
спровођење
програмске
активности

Финансијска
средства
Износ одобрених
Извор
потребна за
средстава за ову
средстава
реализацију
активност у
финансирања
предвиђене
претходној години
активности

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена
Активност
Управљање отпадом

ПА 0005

Управљање
комуналним
отпадом

401-00-573/20-02 од
4.06.2020. године

ПА0006

Управљање
осталим врстама
отпада

401-00-573/20-02 од
4.06.2020. године

Комунални
Депоновање
инспектор за
комуналног отпада
заштиту
на регионалној,
Буџет јлс (извор
11,700,000.00
Спровођење
животне
санитарној депонији
01)
редовних мерења на
средине
''А.С.А. Врбак''
територији општине Општинске
Лапово
и испуњење обавеза управе општине
у складу са Законом
Баточине
Уређење и уклањање Одрживо управљање ЈП "Лепеница"
осталим врстама
дивљих депонија
Баточина
отпада
Контрола и управљање отпадним водама

600,000.00

Буџет јлс (извор
01)

11,700,000.00

600,000.00

Активност
Контрола и заштита површинских и подземних вода
Активност
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине
Активност
Мере адаптације на климатске промене
Активност
Контрола и заштита земљишта
Активност
Контрола и заштита од буке
Активност
Контрола и заштита од нејонизирајућег зрачења
Активност
Информисање, едукација, промација и популаризација заштите животне средине
Активност
Остало
Активност
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број 020-424/20-01 од 26.8.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Баточина за 2020. годину (у даљем тексту: Програм),
садржан је у члану 100. Закона о заштити животне средине, којим је прописано између осталог да јединица локалне самоуправе отвара буџетски фонд у складу са законом, којим
се уређује буџетски систем, да се средства буџетског фонда користе за финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма коришћења
средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по претходно
прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Програм је израђен на основу члана 100. Закона о заштити животне средине, члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Баточина и члана 5.
Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину.
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Баточина, у 2020. години, планирана су Одлуком о буџету општине Баточина за 2020. годину, на разделу
4, глави 4.01, функција 560 и 510, програм 06 - Заштита животне средине, ПА 0005 - Управљање комуналним отпадом и ПА 0006 - Управљање осталим врстама отпада у укупном
износу од 12.300.000,00 динара.
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са овим Програмом.
Начелник Општинске управе обратио се дописом број 401-102/20-01 од 27.05.2020. године, Министарству заштите животне средине Републике Србије, ради давања
сагласности на Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Баточина за 2020. годину. Министарство заштите животне
средине Републике Србије, дало је сагласност на Предлог Програма у бр. 401-00-537/20-02 од 4.06.2020. године.
На основу свега наведеног, предлаже се Општинском већу општине Баточина да донесе Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Баточина за 2020. годину.
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На основу члана 28. став 2. Закона
о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 30/2016-испр. и 6/20), члана 28.
став 1. алинеја 2. Статута Народне
библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина број
51/2017 од 18.05.2017. године на који је
Скупштина општине решењем број 020528/17-01 од 02.06.2017. године дала
сагласност (''Службени гласник општине
Баточина'', бр.13/2017), члана 64. став 1.
тачка 5. Статута општине Баточина (,,Сл.
гласник општине Баточина“ број 9/19) 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 26.8.2020. године,
донело је

ГОДИНА 2020.

''Вук Караџић'' Баточина број 51/2017 од
18.05.2017. године којим је утврђено да
директор доноси акт о организацији и
систематизацији
радних
места
Библиотеке, у одредбама члана 64. став 1.
тачка 5. Статута општине Баточина, којим
је утврђено да Општинско веће врши и
друге послове у складу са законом и
актима Скупштине општине, као и у
одредбама члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина,
којим је одређено у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке, упутства,
наредбе, правилнике и друга потребна
акта.
В.д. директор НБ ''Вук Караџић''
Баточина донео је Правилник о трећој
измени Правилника о систематизацији
послова и радних задатака заведен под
бројем 59/2020 од 31.07.2020. године, наш
број
020-367/20-01
и
доставио
Општинском већу општине Баточина на
давање сагласности.
На основу наведеног Општинско веће
као надлежни орган даје сагласност на
наведени правилник.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
трећој измени Правилника о
систематизацији послова и радних
задатака Народне библиотеке ''Вук
Караџић'' Баточина
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Правилник о трећој измени Правилника о
систематизацији послова и радних
задатака Народне библиотеке ''Вук
Караџић'' Баточина, усвојеног Одлуком
Управног одбора Народне библиотеке
''Вук Караџић'' Баточина бр. 59/20 од
06.08.2020. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-367/20-01 од 26.8.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

II
Решење објавити у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“,

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

Образложење

На основу члана 76. Закона о
култури („Сл. гласник РС“, бр . 72/2009,
13/2016 и 30/2016 - исправка и 6/2020), члана
12. Правилника о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката у култури који
се финансирају или суфинансирају из буџета
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 4/18), Одлуке о
избору пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из буџета
општине Баточина, коју је донела Комисија
за избор пројеката у култури који се

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 28.
став 2. Закона о култури, којим је
прописано да на статут и на акт о
организацији и систематизацији послова
установе чији је оснивач аутономна
покрајина, односно јединица локалне
самоуправе, сагласност даје орган одређен
њеним прописима, члана 28. став 1.
алинеја 2. Статута Народне библиотеке
4
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финансирају или суфинансирају из буџета
општине Баточина број 020-368/20-01 од
10.08.2020. године и члана 49. Пословника о
раду Општинског веће општине Баточина
(„Сл. гласник општине Баточина“ број
10/2016), Општинско веће општине Баточина
на седници одржаној дана 26.8.2020. године,
доноси

ГОДИНА 2020.

стручних и научних истраживања у
култури у 2020. години
I
На основу расписаног Јавног конкурса
ради прикупљања предлога за финансирање
или суфинансирање, из буџета општине
Баточина, пројеката у култури, као и
пројеката уметничких, односно стручних и
научних истраживања у култури, чија је
реализација предвиђена у 2020. години, број
020-55/20-01
од
16.01.2020.
године,
финансираће се, односно суфинансираће се
следећи пројекти:

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава из буџета општине
Баточина за финансирање или
суфинансирање пројеката у култури, као
и пројеката уметничких, односно
Редн
и
број

Назив подносица пријаве

Назив пројекта

Одобрена
средства

1.

Удружење „Златне руке“ из
Баточине

Манифестација „Обредни
хлебови“

47.000,00

2.

Удружење за неговање
традиционалне културе
„Шумадија“ из Баточине

„Промоција традициналног
културног стваралаштва
Баточине у земљи и
иностранству - наставак“

440.000,00

3.

„Аматерско културноуметничко друштво
Бранислав Нушић Брзан“
из Брзана

4.

Књижевни Клуб „Миодраг
Петровић“ из Баточине

5.

Аматерско културно
уметничко друштво „Вук
Караџић“ из Бадњевца

„Презентација народног
стваралаштва и игара нашег
краја“

80.000,00

6.

Удружење за неговање
традиционалне културе
„Баточина“ из Баточине

„Игра и песма је наша борба
за очување традиционалне
културе“

73.000,00

Укупно:

800.000,00

„Очување деце и младих на
селу традиционалним
народним играма Шумадије
и Поморавља – наставак“
„Песнички конкурс за децу
основних и средњих школа,
четврти међународни
песнички маратон, издавање
зборника награђених радова
и издавање збирке песама
члана књижевног клуба
„Миодраг Петровић“
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II
VI
Са носиоцима одобрених пројеката
председник општине Баточина закључиће
уговоре о финансирању и суфинансирању
пројекта у складу са Правилником о
начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из буџета
општине Баточина (,,Службени гласник
општине Баточина“, бр. 4/18) (у даљем
тексту: Правилник).
Пренос
додељених
средстава
извршиће се у складу са Одлуком о буџету
општине Баточина за 2020. годину на
разделу 4, глава 4.01, Општинска управа
функција
820
Услуге
културе,
еконономска класификација 481 - Дотације
у култури, програм 13 - Развој културе и
информисања, ПА 0002 - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва.

Ово решење објавити на званичној
интернет презентацији општине Баточина
и у ,,Службеном гласнику општине
Баточина“.
Образложење
Општинско веће општине Баточина
расписало је јавни конкурс ради
прикупљања предлога за финансирање
или суфинансирање, из буџета општине
Баточина, пројеката у култури, као и
пројеката уметничких, односно стручних
и научних истраживања у култури чија је
реализација предвиђена у 2020. години,
заведен под бројем 020-55/20-01 од
16.01.2020. године, који је био отворен од
16.01.2020. до 17.02.2020. године, и
објављен на званичној интернет страници
општине Баточина. Општинско веће
општине Баточина Решењем, број 02018/20-01 од 13.01.2020. године (,,Сл.
гласник општине Баточина“, број 1/20),
образовало је Комисију за избор пројеката
у култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине
Баточина (у даљем тексту: Комисија).
По истеку јавног конкурса поднете
су шест пријава које су биле благовремене
и потпуне, и то:
➢ Удружење
за
неговање
традиционалне
културе
„Баточина“ из Баточине,
➢ Књижевни клуб „Миодраг
Петровић“ из Баточине,
➢ Удружење „Златне руке“ из
Баточине,
➢ Удружење
за
неговање
традиционалне
културе
„Шумадија“из Баточине,
➢ „Аматерско
културноуметничко друштво Бранислав
Нушић Брзан“ из Брзана,
➢ Аматерско културно
уметничко друштво “Вук Караџић“
из Бадњевца.

III
Одобрени износи средстава за
реализацију
пројеката
преносе
се
носиоцима
пројеката
по
поднетим
захтевима а према динамици у складу са
заљученим уговорима.
IV
Носиоци
одобрених пројеката,
извештај о реализацији пројекта, са
пратећом документацијом, достављају
Општинском већу општине Баточина у
року од 30 дана након реализације
пројекта, а најкасније до 31. јануара
наредне године на прописаном обрасцу „Извештај о реализацији пројекта у
култури“ који је саставни део конкурсне
документације а који је објављен на
званичној интернет страници општине.
V
О реализацији овог решења стараће
се Одељење за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Општинске управе општине Баточина.
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Након разматрања пријава и
извршеног
бодовања
према
критеријумима у складу са одредбама
Уредбе о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине
односно
буџета
јединица
локалне
самоуправе (,,Службени гласник РС“, бр.
105/2016 и 112/2017) и Правилника,
Комисија је донела Одлуку о избору
пројеката у култури који се финансирају
или суфинансирају из буџета општине
Баточина,
број
020-368/20-01
од
10.08.2020. године.
Одредбе члана 12. Правилника
утврђују да на основу Одлуке Комисије,
Општинско веће општине Баточина,
доноси Решење о расподели средстава из
буџета општине Баточина за финансирање
и суфинансирање пројеката у култури, у
року од 15 дана од дана достављања
Одлуке Комисије, и Решење се објављује
на званичној интернет страници Општине.

ГОДИНА 2020.

На основу одлуке Комисије сходно
наведеним
одредбама
правилника
Општинско веће општине Баточина као и
расположивим средствима за ове намене у
буџету општине Баточина за 2020. годину
одлучено је као у диспозитив решења.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно и против њега
није допуштена жалба већ се може
тужбом покренути управни спор код
Управног суда у року од 30 дана од дана
достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-423/ 2020-01 од 26.08. 2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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______________________________________________________
Издавач: Скупштина општине Баточина
Уредник: Тања Вукојевић
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