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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
24.9.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 19. 

 

 

На основу члана 8.став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/2013-

одлука УС, 55/2014, 96/2015 - други 

закон, 9/2016 - Одлука УС РС,  24/2018,  

41/2018 - други закон, 87/2018 и 23/2019), члана 

49. Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/16), Општинско веће 

општине Баточина, на седници одржаној дана 

24.9.2020. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

о образовању Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Баточина 

 

 
I У Решењу о образовању Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима општине 
Баточина („Сл. гласник општине Баточина“, бр. 
16/20), у ставу II, алинеја „ЧЛАНОВИ“, тачка 3. 
мења се тако мења се тако што 
 

„Тањи Богдановић, дипломираном 
економисти, престаје дужност члана због 
поднете оставке. 
За члана се именује Саша Петровић, 
економиста“. 
 

 

II У свему осталом,  Решење о образовању 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 16/20), остаје непромењено. 
 

III Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења.  
 
 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-635/20-01 од 24.9.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

__________________________________________ 

 

У складу са одредбом члана 13. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 

142/14, 103/15 и 101/16), члана 64. став 1. тачка 

2. у вези са чланом 15. став 1. тачка 9. Статута 

општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина” бр. 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 24.9.2020. године, донело је 

 

ЗАКЉУЧАК о доношењу  

Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја Општине Баточина за 2020. 

годину 
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I ДОНОСИ се Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Општине Баточина за 

2020. годину, који је саставни део овог 

Закључка. 

 

 

II  Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде донело је Решење о давању 

претходне сагласности на Предлог програма 

мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја Општине 

Баточина за 2020. годину, број 320-00-

06433/2020-09 од 16. Септембра 2020. године. 

 

III Овај Закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-636/20-01 од 24.9.2020. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. 

Закона о спорту ,,Службени гласник РС“ број 

10/2016), члана 31. Правилника о о 

одобравању и финансирању програма којима 

се задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, број 

4/18,одлуке о измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 

2020.год.СЛ.гласник општине Баточина 

17/20), 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 24.09.2020. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

о одобравању и финансирању програма 

којим се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина у 2020. години 

 

I На основу Предлога Комисије 

за оцену годишњих и посебних програма, 

односно пројеката којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана  области спорта 

број 020-634/20-01 од 23.09.2020. године, 

одобравају се и распоређују нераспоређена 

средства у укупном износу од 500.000,00 

(словима:петстотинахиљада) динара за 

финансирање програма, којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Баточина у 2020. 

години, а који се финансирају из буџета 

општине Баточина, следећем подносиоцу 

програма: 

 

1. Фудбалском спортском удружењу 

„СЛОГА БАТ 1924“ Баточина, у 

укупном износу од 500.000,00 динара; 

 

         II    Са носиоцема одобреног  програма 

председник општине Баточина закључује 

уговор о реализовању програма, а са 

носиоцима програма код којих је дошло до 

промене одобрених средстава закључује се 

анекс уговора. 

Ако се носилац одобреног програма не 

одазове позиву за закључење уговора у року 

од осам дана од дана пријема позива, 

сматраће се да је одустао од предлога 

програма.  

Ако су носиоцу програма додељена 

мања средства од потребних средстава за 

реализацију програма, носилац програма је 

обавезан да, пре закључења уговора о 

реализовању програма, усклади финансијски 

план програма са висином додељених 

средстава и да достави Општинском већу 

допуну, односно измену предложеног 

програма усаглашену са висином одобрених 

средстава или доказ да је обезбедио додатна 

средства за реализацију програма, а у 

противном ће се сматрати да је одустао од 

закључења уговора. 

Носиоци програма са којима је 

закључен анекс уговора, дужни су да доставе 

ревидирани предлог годишњег програма. 

 

II Пренос одобрених средстава за 

реализацију програма преноси се 

организацији, која реализује програм у складу 

са уговором и одлуком о другој измени и 

допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 

2020. годину на разделу 4, глава 4.01, 

Општинска управа, функција 810, програм 14, 

ПА 0001, апропријација 097, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама. 

 

III Носиоци одобреног програма 

су обавези  да Општинском већу, на његов 

захтев, као и у року који је предвиђен 

Правилником о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Баточина  и уговором о реализовању 

програма, а најмање једном годишње, 

достави, на прописаном обрасцу, извештај са 

потребном документацијом о остваривању 

програма или делова програма и коришћењу 

средстава буџета општине Баточина. 

 

IV Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине Баточина“ и 

на званичној интернет презентацији општине 

Баточина. 

 

V Решење је коначно и против 

њега се може водити управни спор, с тим да 

предмет управног спора не може бити износ 

добијених средстава по основу годишњих и 

посебних програма, односно пројеката. 

 

VI Носиоцима програма 

доставити појединачно решење.  

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIX                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 

27 

 

 

Образложење 

 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у oдредбама члана 121. и 

138. став 1. и 2. Закона о спорту и члана 31. 

Правилника одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини 

Баточина (у даљем тексту: Правилник), које 

између осталог прописују уколико је 

предложени програм прошао претходне две 

фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука 

о одобравању или неодобравању програма и 

одређењу висине средстава за реализацију 

програма, одлуке у трећој фази доноси 

Општинско веће, на основу предлога 

Комисије, о одобрењу годишњих и посебних 

програма Општинско веће одлучује 

појединачним решењем. 

 Решењем о одобравању и 

финансирању програма којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта 

у општини Баточина у 2020. години бр. 020-

54/20-01 од 16.01.2020. године, остала су 

нераспоређена средства у износу од 

500.000,00 (словима:петстотинахиљада) 

динара. 

Спортски савез општине Баточина је 

дана 23.09.2020. предложио Општинском већу 

прерасподелу нераспоређених финансијских 

средстава Фудбалском спортском удружењу 

„СЛОГА БАТ 1924“ Баточина 

На седници одржаној дана 23.09.2020. 

године Kомисија је утврдила предлог o 

одобрењу и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у општини Баточина у 2020. 

години број 020-634/20-01, којим се предлаже 

да за потребе финансирања  спорта у општини 

Баточина, буду финансирани програми у 

области такмичарског спорта, савеза и 

осталих облика удруживања, у 2020. години, у 

укупном износу од 500.000,00 

(словима:петстотинахиљада) динара, а која се 

расподељују спортским организацијама 

означеним у ставу 1. овог решења. 

На основу предлога Комисије, сходно 

Правилнику Општинско веће општине 

Баточина одлучило је као у диспозитиву 

решења.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-638/20-01 од 24.09.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

_______________________________________ 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/11, 

12/2011, 16/20 и 68/20), Председник 

Изборне комисијe општине Баточина дана 

22.09.2020.годинe, доноси 
 

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ 

МАНДАТА 

 

 

I  Након спроведених избора за 

одборнике скупштине општине 

Баточина и прве конситутивне седнице 

Скупштине општине Баточина на којој 

су изабрани функционери, односно лица 

за одређену функцију јединице локалне 

самоуправе, Изборна комисија додељује 

мандате за одборнике скупштине 

општине Баточина на упражњеним 

одборничким местима следећим 

кандидатима: 

 

 

 

Са изборне листе: ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 

Драган      Марковић Палма“ 

 

Кандидат: 

 

1) Милосављевић Зоран, 12.11.1962., 

 Машинбравар, Баточина 
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Упутство о правном средству: Против 

овог решења именована лица могу да 

поднесу приговор Изборној комисији 

општине Баточина, у року од 24 часа од 

часа доношења решења. 

 

Број: 013-161/20-01 

У Баточини, дана 22.09.2020. године 

 

Решење објавити у Службеном Гласнику 

општине Баточина. 

                                                                  
ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ                                      

Jeлена Ивановић
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