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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 

04.09.2018. године 

ГОДИНА 2018. 

БРОЈ 19 

 
Општинско веће општине 

Баточина, на основу члана 116. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

подноси 

 

ПРЕДЛОГ 

 ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Општинско веће општине 

Баточина предлаже Скупштини 

општине Баточина да се приступи 

доношењу новог Статута општине 

Баточина ради усклађивања са 

Законом о изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 

гласник РС“ број 47/2018) и другим  

новодонетим, измењеним и 

допуњеним законским прописима. 

 . 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине 

Баточина доноси предлог за 

доношење новог Статута општине 

Баточина сходно одредбама члана 

116. Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 

10/08,5/15 и 33/17), којима је 

прописано да предлог за доношење и 

промену Статута Општине, може 

поднети најмање 10% бирача 

општине, 1/3 одборника, председник 

општине и Општинско веће. Предлог 

се подноси у писаном облику са 

образложењем. 

Разлог за подношење Предлога 

за доношење новог Статута општине 

Баточина јесте у потреби да се 

изврши усаглашавање одредаба 

Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 

10/08,5/15 и 33/17) са Законом о 

локалној самоуправи (,,Сл. гласник 

РС““, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

другим новодонетим, измењеним и 

допуњеним законским прописима..  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-677/18-01 од 03.09.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ЗДРАВКО МЛАДЕНОВИЋ 

     ____________________                                     

 

На основу члана 13. 

Правилника о о критеријумима, 

начину и поступку доделе средстава 

или недостајућег дела средстава из 

буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 
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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 

03.09.2018. године, донело је 

 

ОДЛУКУ  

о избору програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења која се финансирају из 

буџета општине Баточина за 2018. 

годину 

 

Члан 1. 

 

I      ВРШИ СЕ избор пројеката 

пријављених на Јавни конкурс за 

доделу средстава из буџета општине 

Баточина за реализацију програма и 

пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења у 2018. години - 

борачко-инвалидска заштита, 

друштвена брига о деци, хуманитарни 

и остали програми у којима удружења 

искључиво и непосрено следе јавне 

интересе., бр. 020-594/18-01 од 

23.07.2018. године и то: 

Р. 

бр. 
Назив удружења 

Тражена 

средства 

Укупан 

број 

поена 

Одобрена 

средства 

 

1 

 

„Локално организовање“ Баточина 

 

399.867.00 рсд 

 

83 

 

350.000 рсд 

2 

 

Окружна организација Савеза 

слепих Србије Крагујевац- 

подружница Баточина 

125.000,00 рсд 55 50.000 рсд 

 

УКУПНО: 

 

524.867,00 рсд   

 

400.000 рсд 

 

Члан 2. 

Средства у износу од 400.000,00 

динара (четиристотинехиљададинара) 

обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Баточина за 2018. годину на 

Разделу 4, Глава 4.01, Функција 090, 

Економска класификација 481- 

Дотације удружењима грађана, 

Позиција 080, Програм 11 – социјална 

и дечија заштита, ПА 0008- Подршка 

особама са инвалидитетом. 

 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке, а у 

складу са одредбама члана 14. 

Правилника о о критеријумима, 

начину и поступку доделе средстава 

или недостајућег дела средстава из 

буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), председник 

општине Баточина и корисник 

средстава закључиће уговор о 

финансирању или суфинансирању 

програма односно пројекта којим ће 

бити регулисана међусобна права и 

обавезе уговорних страна, начин и 

рок за пренос одобрених средстава, 

рок за реализацију програма односно 

пројекта, обавеза подношења 

извештаја о реализацији програма 

односно пројекта, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. 
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Члан 4. 

Ову одлуку доставити 

носиоцима изабраних 

пројеката/програма, Одељењу за 

изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије и архиви. 

 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити на 

званичној интернет презентацији 

општине Баточина и у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука је коначна. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Општинског већа, бр.:020-

213/18-01 од 26.03.2018. године 

именована је Комисија за спровођење 

поступка избора програма и пројеката 

од јавног интереса које реализују 

удружења у 2018.години 

(даље:Комисија), која је спровела 

Јавни конкурс за доделу средстава из 

буџета општине Баточина за 

реализацију програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења у 2018. години - борачко-

инвалидска заштита, друштвена брига 

о деци, хуманитарни и остали 

програми у којима удружења 

искључиво и непосрено следе јавне 

интересе., бр. 020-594/18-01 од 

23.07.2018. године (даље у тексту: 

Конкурс). 

Конкурс је објављен на 

огласној табли Општинске управе 

општине Баточина и званичној 

интернет презентацији општине 

Баточина дана 23.07.2018. године, те 

је по истеку рока од 15 дана од дана 

објављивања, пристигло укупно 3 

пријаве, од којих једна пријава 

(„Патриотски блок за Баточину“) није 

била потпуна, те из тог разлога није 

даље разматрана. Након тога, 

Комисија је приступила отварању 

пријава, бодовању и рангирању 

пројеката/програма у складу са 

Правилником о о критеријумима, 

начину и поступку доделе средстава 

или недостајућег дела средстава из 

буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса које реализују 

удружења („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 

4/18)(даље:Правилник).  

Дана 21.08.2018.године, 

Комисија је утврдила Листу 

вредновања и рангирања, коју је 

објавила на на огласној табли 

Општинске управе општине Баточина 

и званичној интернет презентацији 

општине Баточина, а на коју се могао 

поднети приговор у року од 3 дана. 

Како приговора није било, Комисија 

је на својој IX седници која је 

одржана 27.08.2018. године, утврдила 

Коначну ранг листу програма и 

пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења за доделу 

средстава из буџета општине 

Баточина, те исту доставила 

Општинском већу. 

 У складу са чланом 13. 

Правилника, Општинско веће донело 

је одлуку као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-682/18-01од 03.09.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ЗДРАВКО МЛАДЕНОВИЋ
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____________________________________________________ 
Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


