СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
БАТОЧИНА

ГОДИНА 2018.

29.11.2018. године

БРОЈ 26

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
30/2017) и члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина
(,,Службени
гласник
општине Баточина“, број 10/16), у
складу са Закључком Комисије за
оцену
годишњих
и
посебних
програма, односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси
грађана области спорта број 020853/2018-01 од 22. новембра 2018.
године, Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
23.11.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о
одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у
области спорта у општини
Баточина
I У Решењу о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
1

Баточина („Сл. гласник општине
Баточина“, број 2/18 и 10/18) (у даљем
тексту: Решење), став 1. мења се и
гласи:
„На основу предлога Комисије
за оцену годишњих и посебних
програма, односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси
грађана области спорта број 020-5/1801 од 12.01.2018. године одобравају се
и распоређују средства у укупном
износу од 7.500.000,00 динара за
финансирање програма, којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина у 2018. години, а који се се
финансирају из буџета општине
Баточина, следећим подносиоцима
програма:
1. Спортски савез општине
Баточина, у укупном износу
од 2.045.000,00 динара;
2. ФК „Слога“ Милатовац у
укупном
износу
од
250.000,00 динара;
3. ФК „Младост-Црни Као“
Црни Као у укупном износу
од 220.000,00 динара;
4. ФК „Бадњевац“, Бадњевац у
укупном
износу
од
220.000,00 динара;
5. ФК „ЖСК“, Жировница у
укупном
износу
од
930.000,00 динара;
6. Општински
Фудбалски
савез Баточина у укупном

износу
од
1.910.000,00
динара;
7. Карате клуб „Баточина“
Баточина у укупном износу
од 125.000,00 динара:
8. Одбојкашко спортско
удружење
„СЛОГА
2016“, Баточина у укупном
износу
од
910.000,00
динара;
9. Спортско
удружење
„Соколићи“ Баточина у
укупном износу од 60.000,00
динара;
10. Шаховски
клуб
„Стражевица“, Баточина у
укупном
износу
од
130.000,00 динара;
11. КК “Слога“, Баточина у
укупном
износу
од
700.000,00 динара.“
II
У осталом делу, Решење
остаје непромењено.
III
Решење објавити у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“ и на званичној интернет
презентацији општине Баточина..
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у oдредбама члана
121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту
(,,Службени гласник РС“, број
10/2016) и члана 31. Правилника
одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у
општини
Баточина
(,,Службени
гласник општине Баточина“, број
30/2017)
(у
даљем
тексту:
Правилник), који прописује да
Општинско веће, на основу предлога
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Комисије за оцену програма у области
спорта (У даљем тексту: Комисија), о
одобрењу годишњих и посебних
програма Општинско веће одлучује
појединачним решењима.
КК “Слога“, Баточина се дана
29.10.2018.
године
обратио
Општинском већу општине Баточина
молбом за додатним финансијским
средствима у износу од 100.000,00
динара, док се Шаховски клуб
„Стражевица“,
Баточина
дана
21.11.2018. године такође обратио
Општинском
већу
молбом
за
додатним финансијским средствима у
износу од 20.000,00 динара.
Дана 21. и 22.11.2018. године,
Општинско веће обавестили су
следећи спортски клубови/удружење
да
уступају део
финансијских
средстава одобрених за 2018. годину,
на
име
финансијске
помоћи
поменутим спортским клубвима, и то:
ФК „Младост - Црни Као“ у износу
од 30.000,00 динара, ФК „Бадњевац“
у износу од 30.000,00 динара, ФК
„ЖСК“ у износу од 20.000,00 динара
и ОСУ „СЛОГА 2016“ у износу од
40.000,00 динара.
Општинско
веће
општине
Баточина се дана 22.11.2018. године
обратило Спортском савезу општине
Баточина за давање предлога за
прерасподелу
неискоришћених
финансијских средстава у укупном
износу од 120.000,00 динара.
Спортски
савез
општине
Баточина дана 22.11.2018. године
доставио је предлог прерасподеле
финансијских средстава број 020852/18-01, Комисији, која је исти
Закључком број 020-853/18-01 од
22.11.2018. године, прихватила и
предложила Општинском већу да се
средства у укупном износу од
120.000,00 динара, расподеле према

Предлогу Спортског савеза општине
Баточина, следећим организацијама и
то: 1. КК “Слога“, Баточина у износу
од 100.000,00 динара; 2. Шаховски
клуб „Стражевица“, Баточина у
износу од 20.000,00 динара.
На основу Закључка Комисије,
сходно Правилнику Општинско веће
општине Баточина донело је Решење
као у диспозитиву.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-856/18-01 од 23.11.2018.
године

Члан 1.
Овoм одлуком утврђују се
просечне цене квадратног метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за
2019. годину на територији општине
Баточине.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
___________________
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и
члана 7а Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013, 68/14),
члана 36. Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“,
број 47/2013, 68/14) члана 20. став 1..
тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07,
83/2014, 101/2016-др.закон и 47/2018)
и члана 23. став 1. тачка 4. Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 10/08,
5/15, и 33/17) и члана 43. Пословника
о раду Општинског већа општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'',
10/16),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 29.11.2018.
године, донело је
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Члан 2.
На
територији
општине
Баточинa одређено је 5 зона за
утврђивање пореза на имовину, у
зависности
од
комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној
повезаности са централним деловима
општине Баточине, односно са
радним зонама и другим садржајима у
насељу, и то: прва зона, друга зона,
трећа
зона,
четврта
зона
и
индустријска зона, с тим да су прва
зона и индустријска зона утврђене за
најопремљеније зоне.
Просечне цене квадратног
метра непокретности (на основу
најмање три промета одговарајућих
непокретности) за утврђивање пореза
на имовину обвезника који воде и
обвезнике који не воде пословне
књиге за 2019. годину на територији
општине Баточина износе:

Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

Прва
зона
/
/

Друга
зона
/
/

Назив зоне
Трећа
Четврта
зона
зона
/
/
42,45
42,45

Индустријска
зона
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

За врсте непокретности чија
просечна цена квадратног метра
није могла бити утврђена на основу
најмање три промета одговарајуће
непокретности, за обвезнике који не
воде пословне књиге основица
пореза одговарајуће непокретности
по зонама утврђена за 2018. годину
представља основицу пореза за
2019. година.
Члан 3.
За одговарајуће непокретности
за које у члану 2. ове Одлуке нису
утврђене просечне цене по метру
квадратном, за утврђивање пореза на
имовину обвезника који воде
пословне књиге за 2019. годину на
територији
општине
Баточина,
користиће
се
просечне
цене
одговарајућих непокретности, које се
налазе у најопремљенијој зони и на
основу којих је за текућу годину
утврђена основица пореза на имовину
обвезника пореза који не води
пословне књиге:

1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

1.115,00
30,21
31,00
53.856,00
43.750,00
93.750,00

8.000,00

Члан 4.
Ову
одлуку
објавити
у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“ и на интернет страни
Општине Баточина.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“ а примењује се од 01.
јануара 2019. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-875/18-01 од 29.11.2018.
године
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III
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

Овај Програм ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у ,,Сл.
гласнику општине Баточина“.

____________________
На основу члана 42. Одлуке о
комуналном
уређењу
општине
Баточина (,,Сл. гласник општине
Баточина“ бр. 23/18) 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
29.11.2018. године, донело је:
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

I
У Програму зимске службе
општине Баточина за 2018/2019.
годину
(,,Сл. гласник општине
Баточина“ бр. 25/18) у одељку 3.2.
став 4. у тачки а) и б) речи
,,Општинска управа“ замењују се
речима
,,помоћник
председника
општине, задужен за област развоја
инфраструктуре, привреде, малих и
средњих предузећа“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-876/18-01 од 29.11.2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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
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
29.11.2018. 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

II
Члан 1.
У осталом делу Програм
зимске службе општине Баточина за
2018/2019.
годину
остаје
непромењен.
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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 заштита животне средине и заштита
животиња, бр. 020-823/18-01 од 06.
Табела 1.:
Р.
бр.

Назив удружења

Тражена
средства

Укупан
број поена

Одобрена
средства

1

Општинско удружење пчелара
„Рогот“ Баточина

120.000 рсд

90

120.000 рсд

Члан 2.
Средства у износу од 190.350,00
динара
(стодеведесетхиљадатристапедесетди
нара) обезбеђена су Одлуком о буџету
општине Баточина за 2018. годину на
Разделу 4, Глава 4.01, Функција 810,
Економска
класификација
481Дотације
удружењима
грађана,
Позиција 085, Програм 14 - Развој
спорта и омладине, ПА 0001 Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима.
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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новембра 2018. године (Табела 1) и
то:

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.
Образложење
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- заштита
животне
средине
и
заштита
животиња, бр. 020-823/18-01 од
06.новембра 2018., који је објављен на
огласној табли Општинске управе
општине Баточина и званичној
интернет
презентацији
општине
Баточина дана 06.новембра 2018.
године, те је по истеку рока од 15

дана од дана објављивања, пристигло
укупно 1 пријава. 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 23.новембра 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
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је на својој XII седници која је
одржана 27.новембра 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
Бр020-877/18-01 од 29.11.2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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