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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
16.11.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 23. 

 

  

 На основу члана 121. и 138. став 

1. и 2. Закона о спорту („Службени 

гласник РС“ број 10/2016), члана 

31.Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина, у 

складу са Решењем Комисије за оцену 

годишњих и посебних програма, 

односно пројеката којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта број: 020-

748/20-01 од 12.11.2020. године, 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 16.11.2020. 

године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о одобравању и 

финансирању програма којим се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина у 2020. години 

 

I У Решењу о одобравању и 

финансирању програма којим се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина у 2020. години број: 020-

54/20-01 од 16.01.2020. године („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 1/20) (у 

даљем тексту: Решење) став 1. мења се 

и гласи: 

 „На основу Предлога Комисије 

за оцену годишњих и посебних 

програма, односно пројеката којим се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана  области спорта број 06-99/19-

01 од 9.10.2019. године, и Решења 

Општинског већа општине Баточина бр. 

020-638/20-01 од 24.09.2020. године, 

одобравају се и распоређују средства у 

укупном износу од 13.090.000,00 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, следећим подносиоцима 

програма: 

1. Спортски савез општине 

Баточина, у укупном износу од 

1.475.000,00 динара, 

2. ФК „Слога“ Милатовац у 

укупном износу од 1.230.000,00 динара, 

3. ФК „Младост - Црни Као“ Црни 

Као у укупном износу од 200.000,00 

динара, 

4. ФК „Бадњевац“ Бадњевац у 

укупном износу од 570.000,00 динара, 

5. ФК „ЖСК“ Жировница у 

укупном износу од 700.000,00 динара;, 

6. Општински Фудбалски савез 

Баточина у укупном износу од 

2.183.000,00 динара, 

7. Карате клуб „Баточина“ 

Баточина у укупном износу од 

250.000,00 динара, 
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8. Одбојкашко спортско удружење 

„СЛОГА 2016“ Баточина у укупном 

износу од 960.000,00 динара, 

9. Спортско удружење „Соколићи“ 

Баточина у укупном износу од 15.000,00 

динара, 

10. Шаховски клуб „Стражевица“ 

Баточина у укупном износу од 

260.000,00 динара, 

11. КК “Слога“ Баточина у укупном 

износу од 1.000.000,00 динара, 

12. Фудбалско спортско удружење 

„СЛОГА БАТ 1924“  у укупном износу 

од 3.977.000,00 динара, 

13. УСР „Лепеница 2018“ у укупном 

износу од 200.000,00 динара, 

14. СУ „Буди фит 2018“ у укупном 

износу од 70.000,00 динара.“ 

 

II У осталом делу Решење остаје 

непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“ и на званичној интернет 

презентацији општине Баточина. 

 

IV Oвим Решењем замењује се 

Решење о одобравању и финансирању 

програма којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Баточина у 2020. 

години бр. 020-638/20-01 од 24.09.2020. 

године. 

 

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 о 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. 

 Спортске организације, као 

носиоци програма којим се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта који се 

финансирауу у 2020. години, и то: ФК 

„Слога“ Милатовац, ФК „Бадњевац“ 

Бадњевац ,Општински Фудбалски савез 

Баточина и Фудбалско спортско 

удружење „СЛОГА БАТ 1924“ 

обратиле су се Општинском већу 

молбом за додатним финансијским 

средствима, док су следеће спортске 

организације дале сагласност да 

уступају своја средства наведеним 

организацијама и то: „ЖСК“ 

Жировница у износу од 400.000,00 

динара, Спортски савез општине 

Баточина у износу од 52.000,00 динара, 

Одбојкашко спортско удружење 

„СЛОГА 2016“ Баточина у износу од 

40.000,00 динара, Спортско удружење 

„Соколићи“ Баточина у износу од 

105.000,00 динара. 

 Спортски савез општине 

Баточина доставио је предлог 

прерасподеле финансијских средстава 

број: 020-746/20-01 од 10.11.2020. 

године Комисији за оцену годишњих и 

посебних програма, односно пројеката 

којим се задовољавају потребе и 

интереси грађана  области спорта (у 

даљем тексту: Комисија), која је 

Решењем број: 020-748/20-01 од. 

12.11.2020. године, исти прихватила и 

предложила Општинском већу да се 

средства у укупном износу од 

597.000,00 динара, расподеле 

Фудбалском клубу „Слога“ Милатовац 

у износу од 140.000,00 динара, 

Фудбалском клубу „Бадњевац“ 

Бадњевац у износу од 70.000,00 динара, 

Општинскм Фудбалском савезу 

Баточина у износу од 210.000,00 динара 

и Фудбалском спортском удружењу 
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„СЛОГА БАТ 1924“ у износу од 

177.000,00 динара. 

 Такође, Општинско веће је 

Решењем о одобравању и финансирању 

програма којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Баточина у 2020. 

години бр. 020-638/20-01 од 24.09.2020. 

године, на основу Предлога Комисије 

број 020-634/20-01 од 23.09.2020. 

године, Фудбалском спортском 

удружењу „СЛОГА БАТ 1924“ 

Баточина одобрило нераспоређена 

средства у укупном износу од 

500.000,00 динара за финансирање 

програма, којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Баточина у 2020. 

години. 

 Из наведеног произилази да је 

дошло до промена износа средстава која 

су додељена за финансирање програма 

у области спорта у општини Баточина у 

2020. години спортским 

организацијамаиз наведених у ставу 1. 

тачке 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. и 12. овог 

решења, те се мења Решење о 

одобравању и финансирању програма 

којим се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Баточина у 2020. години број: 

020-54/20-01 од 16.01.2020. године („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр.1/20) 

као у диспозитиву овог решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-763/20-01 од 16.11.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


