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На основу члана 6. Закона о
начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору
(„Сл. гласник РС“, број 68/15),
поглавља 7. и 8. Одлуке о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби,
систему
Аутономне
покрајне
Војводине
и
систему
локалне
самоуправе за 2017. годину („Сл.
гласник РС“ 61/2017), члана 36. став
1. тачка 8. Статута општине Баточина
("Сл. гласник општине Баточина",
број 10/08 и 5/15 ), члана 49.
Пословника о раду Општинског веће
општине Баточина (,,Сл. гласник
општине Баточина“ број 10/2016)
Општинско веће општине Баточина на
седници одржаној дана 16.08.2017.
године, усвојило је:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки
организациони облик у систему
локалне самоуправе општине
Баточина за 2017 годину
1. Овом одлуком утврђује се
максимални број запослених на
неодређено време за сваки
организациони
облик
у
систему јединице локалне
самоуправе општине Баточина
за календарску 2017. годину.
2. Максимални број запослених
на неодређено време, за сваки
организациони
облик
у
сиспему јединице локалне
самоуправе општине Баточина
је следећи:

Организациони облик

Максимални
број
запослених на неодређено време
Општинска управа општине
42
Баточина
Општинско
јавно
0
правобранилаштво
Предшколаска
установа
33
„Полетарац“ Баточина
Културно-туристички
7
центар
„Доситеј
Обрадовић“
Баточина
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Народна библиотека „Вук
Караџић“ Баточина
ЈП „Лепеница Баточина“
Баточина
УКУПНО:

3. Максимални број запослених
на неодређено време у систему
јединице локалне самоуправе
општине Баточина јесте 112.
4. Ако у организационом облику
има већи број запослених на
неодређено време од броја
одређеног
у
табеларном
приказу, организациони облик
дужан
је
да
спроведе
рационализацију најмање до
утврђеног максималног броја
запослених.
5. У оквиру максималног броја
запослених, одређеног у табели
сваки организациони облик
може имати највише онолики
број запослених на неодређено
време за који има обезбеђену
масу средстава за зараде.
6. Ако је број запослених у
организационом облику мањи
од утврђеног броја максимално
запослених, број максимално
запослених се може повећати
највише
до
утврђеног
максималног боја запослених у
складу
са
Законом
и
подзаконским актима који
регулишу ову област.
7. Организациони облициц из
система локалне самоуправе
општине Баточина,чији је број
запослених на неодређено
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време већи од максималног
борја запослених, утврђеног
овом одлуком, у обавези су да
спроведу
рационализацију
запослених на неодређено
време, најмање до утврђеног
максималног броја за свој
организациони, у року од 60
дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
8. Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број:020-775/17-01 од 16.08.2017.
године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке
о
максималном
броју
запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему
јединице
локалне
самоуправе
општине Баточина , садржан је у
члану 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у
јавном сектору , којим се прописује
обавеза скупштине јединице локалне
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самоуправе, да утврди максимални
број
запослених
за
сваки
организациони облик у систему
локалне самоуправе, поглављу 7. и 8.
Одлуке Владе Републике Србије о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа,
системујавних
служби,
систему
Аутономне
покрајине
Војводине
и
систему
локалне
самоуправе за 2017. годину, којима је
утврђен максимални број запослених
за систем локалне самоуправе
општине Баточина.
Укупан број запослених на
неодређено време, у систему локалне
самоуправе општине Баточина, који
чине органи локалне самоуправе,
јавне службе, јавна предузећа, правна
лица основана од стране тих
предузећа, привредна друштва и друге
организације које у систему имају
обавезу пријављивања података о
запосленима у Регистар, односно
запослене чије се зараде финансирају
из буџета локалне самоуправе, износи
112.
На основу члана 76. Закона о
култури ("Сл.гласник РС" бр .
72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.),
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. 12/17), Одлуке о
Редни број
1
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избору пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из
буџета општине Баточина, коју је
донела Комисија за избор пројеката у
култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине
Баточина број : 020-759/17-01 од
08.08.2017.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 16.08.2017.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава из буџета
општине Баточина за финансирање
или суфинансирање пројеката у
култури, као и пројеката
уметничких, односно стручних и
научних истраживања у култури

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 2017. години број
020-606/2017-01 од 28.06.2017.
године,
финансираће
се,
односно суфинансираће се
следећи пројекти:

Назив
Назив пројекта
подноциоца пријаве
Аматерско културно „Едукација деце и
уметничко
младих о неговању и
друштво“Бранислав заступању културног

Одобрeна
средства
144 500,00
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Нушић“ Брзан

1

2

Удружење „Златне
руке Баточина“,
Баточина
Удружење за
неговање
традиционалне
културе“Шумадија“,
Баточина

3
Књижевни клуб
„Миодраг
Петровић“,
Баточина
4

II

III
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наслеђа Шумадије и
Поморавља“
Манифестација
„Обредни хлебови“
„70 година фолклора у
Баточини“
“Покретање културне
манифестације“Песнички
маратон“ и издавање
књига и Зборника
најактивнијих чланова
Клуба“

26.000,00

260.000,00

69.500,00

Аматерско културно
„Рад и сачување КУД
уметничко друштво“
Вук Караџић “
100.000,00
Вук Караџић “
Бадњевац
Укупно 600.000,00 динара

Са
носиоцем
одобреног
пројекта председник општине
Баточина закључиће уговор 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. 12/17) (у даљем тексту
правилник).
Пренос додељених средстава
извршиће се у складу са
Одлуком о буџету општине
Баточина за 2017. годину на
разделу
5,
глава
5.01,Општинска
управа
функција 820-Услуге културе,
еконономска
класификација
481- Дотације невладиним

организацијама, програм 13Развој културе и информисања,
ПА 0002 Јачање културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва.
IV

Одобрени износ средстава за
реализацију пројекта преноси
се носиоцу пројекта по
поднетом захтеву а према
динамици
у
складу
са
заљученим уговором.

V

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
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култури“ који је саставни део
конкурсне документације а
који је објављен на званичној
интернет страници општине.
VI

О реализацији овог решења
стараће се Одељење за изворне
приходе,
привреду,
јавне
службе
и
финансије
Општинске управе општине
Баточина.

VII

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 2017.
години заведен под бројем 020606/2017-01 од 28.06.2017. године,
који је био отворен од 01. до 31. јула
2017. године, и објављен у дневном
листу ,Данас“ и на званичној
презентацији општине Баточина.
Општинско веће општине Баточина
Решењем број 020-607/17-01 од
28.06.2017. године (,,Сл. гласник
општине Баточина“ број 16/2017)
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
поднето пет пријава које су биле
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благовремене и потпуне, и то: АКУД
"Бранислав Нушић" Брзан, удружење
"Златне руке" Баточина, УЗНТК
"Шумадија" Баточина,Књижевни клуб
"Миодраг Петровић" Баточина и
АКУД "Вук Караџић".
Након разматрања пријава и
извршеног
бодовања
према
критеријумима у складу са одредбама
Уредбе о критеријумима, мерилима и
начину избора пројаеката 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 Правилника, Комисија је донела
Одлуку о избору пројеката у култури
који
се
финансирају
или
суфинансирају из буџета општине
Баточина број 020-759/17-01 од 8.08.
2017 године.
Одредбе члана 12. Правилника
одређују 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 7 дана од дана достављања
Одлуке Комисије, и решење се
објављује на званичној интернет
страници Општине.
На основу одлуке Комисије
сходно
наведеним
одредбама
правилника Општинско веће општине
Баточина као и расположивим
средствима за ове намене у буџету
општине Баточина за 2017. годину
одлучено је као у диспозитиву
рершења.
Упутство
о
правном
средству: Ово решење је коначно и
против њега није допуштена жалба
већ се може тужбом покренути
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управни спор код Управног суда
Београд у року од 30 дана од дана
достављања решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-777 / 2017-01 од 16.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ГОДИНА 2017.

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 16.08.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о расподели средстава за
традиционалне цркве и верске
заједнице за 2017. годину

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. 12/17), Извештаја и
записника Комисије за спровођење
поступка расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске
заједнице 020-752/17-01 од 7.08.2017.

Редни број

1

2

Члан 1.
На основу расписаног јавног
конкурса за расподелу средстава
традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине
Баточина из буџета општине Баточина
за 2017. годину број 020-608/2017-01
од 28.06.2017. 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
подносиоцвима
пријаве,
и
то:

Назив
Назив
Одобрена
подносиоца
пројекта
средства
пријаве и пројекта
Црквена општина - Израда гранитног укупна
средства
Баточина
пода
у
храму 290.000,00 динара
рођења
Пресвете (Од
тога
Богородице
у 250.000,00 динара
Баточини
намењено храму у
- Поправка крова на Баточини,
а
храму
Светог 40.000,00 динара,
Георгија у Црном намњено је храму
Калу и израда стазе у Црном Калу.)
од
цркве
до
црквене зграде
Црквена општина Замена
кровне 150.000,00 динара

6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XX

ГОДИНА 2017.

Жировничко
Бадњевачка

3

4

- конструкције
на
црквеној
трпезарији
у
Бадњевцу
Црквена општина Фрескописање
120.000,00 динара
Кијево
унутрашњости
храма
Свете
Тројице у Кијеву
Црквена општина Израда унутрашње 40.000,00 динара
Доброводица
фасаде у новој
црквеној сали у
Доброводици
Укупно 600.000 динара
Члан 2.

Са изабраним подносиоцима
пријаве, по правноснажности ове
одлуке,
председник
општине
Баточина
закључиће
уговор
о
финансирању
и
суфинансирању
пројекта, 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 2017.
годину
на
разделу
5,
глава
5.01,Општинска управа, функција
840- Верске и остале услуге заједнице,
еконономска класификација 481Дотације невладиним организацијама,
програм 13- Развој културе и
информисања, ПА 0003 Унапређење
система очивања и представљања
културно – историјског наслеђа.

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 врате
добијена 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 4.
Члан 7.
Средства ће се изабраним
подносиоцима пријаве исплаћивати у

Ову
локалним

одлуку објацити
у
средствима
јавног
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информисања, на званичној интернет
презентацији општине Баточина и у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
Образложење
Општинско веће општине
Баточина расписало је јавни конкурс
за
расподелу
средстава
традиционалним црквама и верским
заједницама на територији општине
Баточина из буџета општине Баточина
за 2017. годину заведен под бројем
020-608/2017-01
од
28.06.2017.
године, који је био отворен од 01. до
31. јула 2017. године, и објављен у
дневном листу ,,Данас“ и на званичној
презентацији општине Баточина.
Општинско веће општине Баточина
Решењем број 020-609/17-01 од
28.06.2017. године (,,Сл. гласник
општине Баточина“ број 16/2017)
образовало је Комисију за спровођење
поступка расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске
заједнице (у даљем тексту: Комисија).
У току јавног конкурса
поднете су четири пријаве које су
биле благовремене и потпуне, и то:
пријава
Црквене
општине
Доброводица,
Црквене
општине
Баточина, Црквене општине Кијево и
Црквене
општине
ЖировничкоБадњевачке.
Након разматрања пријава и
извршеног
бодовања
према
критеријумима у складу са одредбама
Правилника о начину и поступку
доделе средстава традиционалним
црквама и верским заједницама на
територији општинее Баточина из
буџета
општине
Баточина

ГОДИНА 2017.

(,,Службени гласник РС“ бр.105/2016)
(у даљем тексту правилник). Комисија
је саставила извештај са предлогом о
расподели средстава учесницима на
конкурсу број 020-752/17-01 од
7.08.2017. године.
Извештај
о
спроведеном
поступку и записник о раду, Комисија
је доставила
Општинском већу
општине Баточина.
Одредбе члана 9. став 2.
Правилника одређују да Општинско
веће општине Баточина на основу
записника и извештаја Комисије,
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 2017. годину
одлучено је као у диспозитиву одлуке.
Упутство
о
правном
средству: Против ове одлуке може се
изјавити жалба Општинском већиу
општине Баточина писменим путем у
року од три дана од дана достављања
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-776/2017-01 од 16.08.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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