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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.04.2022. године 

ГОДИНА 2022. 
БРОЈ 9. 

     

На основу члана 19. Правилника 

о начину, критеријумима и мерилима за 

избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина, („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 27/20 и 6/21-

исправка) и члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 10/16), Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 20.04.2022. године, 

донело је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Обједињеног (годишњег) 

извештаја о реализацији свих 

пројеката у култури одобрених у 

буџетској 2021. години 

 

I Усваја се Обједињени 

(годишњи) извештај о реализацији свих 

пројаката у култури одобрених у 

буџетској 2021.години, бр. 020-218/22-

III од 01.03.2022. године, који је 

саставни део овог закључка. 

II Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења и са извештајем 

објавиће се на званичној интернет 

страници општине Баточина. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење овог 

закључка садржан је у одредбама члана 

члана 19. Правилника о начину, 

критеријумима и мерилима за избор 

пројеката у култури који се финансирају 

или суфинансирају из буџета општине 

Баточина, којим је утврђено да 

Општинско веће, на предлог Комисије 

за избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина, усваја 

извeштaj о реализацији пројеката 

одобрених у  претходној календарској 

години. Извeштaj из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет 

страници општине Баточина, огласној 

табли  и на порталу е-Управа. 

У складу са наведеним 

одредбама, Комисија за избор пројеката 

у култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине 

Баточина доставила је Општинском 

већу општине Баточина на усвајање 

предлог Обједињеног извештаја 

(годишњег) о  реализацији свих  

пројаката у култури одобрених у 

буџетској 2021.години, бр.020-218/22-III 

од 01.03.2022. године. 

Одредбама члана 49. став 9. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина утврђено је да  

Општинско веће закључком одлучује о 

процедуралним питањима, о 

прихватању одређених предлога, 

односно нацрта аката. 

 Имајући у виду наведено, 

Општинско веће усвојило је предлог, 

Обједињеног (годишњег) извештаја о 

реализацији пројаката у култури 

одобрених у буџетској 2021.години, у 

достављеном тексту. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-218/22-III од 01.03.2022. године 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ 

Небојша Милосављевић 
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На основу члана 19. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у киултури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине Баточина, („Сл. гласник општине Баточина“, бр. 27/20 и 6/21-исправка),  Комисија за избор 

пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Баточина , утврђује 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ (ГОДИШЊИ) ИЗВЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ У БУЏЕТСКОЈ 2021. ГОДИНИ 

 

 

 JАВНИ 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 2021. години 

 

Р.Бр. Број пријаве Назив удружења Назив пројекта 
Трајање 

пројекта 

Тражена 

средства 

Одобрена 

средства 

Извештај о 

утрошеним 

средствима 

1. 
020-191/21-III 

08.03.2021. 

„Књижевни клуб 

Миодраг 

Петровић“ 

Баточина из 

Баточине  

Песничко конкурс за децу 

основних и средњих школа, 

петог међународни 

песнички маратон, издавање 

Зборника награђених радова 

и издавање збирке песама 

члана књижевног клуба 

„Миодраг Петровић“ 

31.12.2021. 100.000,00 70.000,00 
Оправдана 

средства 

2. 
020-192/21-III 

08.03.2021 

„АКУД Бранислав 

Нушић Брзан“ из 

Брзана  

„Очување деце и младих на 

селу традиционалним 

народним играма Шумадије 

и Поморавља – наставак“ 

31.12.2021. 80.000,00 70.000,00 
Оправдана 

средства 

3. 
020-194/21-III 

08.03.2021. 

Удружење домаће 

радиности „Златне 

руке Баточина“ из 

Баточине 

„Манифестација „Обредни 

хлебови“ 
15.12.2021. 45.000,00 45.000,00 

Оправдана 

средства 
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4. 

020-196/21-IV-

01 

08.03.2021. 

Удружење за 

неговање 

традиционалне 

културе Шумадија 

из Баточине 

„Промоција традиционалног 

културног стваралаштва 

Баточине у земљи и 

иностранству – наставак“ 

31.12.2021. 450.000,00 370.000,00 
Оправдана 

средства 

5. 

020-199/21-IV-

01 

08.03.2021 

Удружење за 

неговање 

традиционалне 

културе 

„Баточина“ из 

Баточине 

„Игра и песма је наша борба 

за очување традиционалне 

културе “ 

31.12.2021. 220.000,00 45.000,00 
Оправдана 

средства 

 

 

Комисија за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Баточина  

Број: 020-218/22-III од 01.03.2022. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Саша Голубовић 
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На основу чланoва 11. и 76. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр . 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020 и 47/2021), Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине 

односно буџета јединица локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр.105/2016 и 112/2017), члана 13. 

Правилника о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у култури 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 27/20 и 

6/21 - исправка) и члана 49. Пословника 

о раду Општинског већа општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 10/16), Општинско веће 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 20.04.2022. године, 

донело је  

 

ОДЛУКУ  

о избору пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина у 2022. 

години 

 

Члан 1. 

 

На основу спроведеног Јавног 

конкурса за финансирање или 

суфинансирање, из буџета општине 

Баточина, пројеката у култури, као и 

пројеката уметничких, односно 

стручних и научних истраживања у 

култури за 2022. годину, број 020-

123/22-III од 04.02.2022. године, 

финансираће се, односно 

суфинансираће се следећи пројекти: 

 

Р. 

бр. 
Назив удружења 

Тражена 

средства 

Укупан 

број бодова 
Одобрена средства 

1 

Удружење за неговање 

традиционалне културе 

Шумадија из Баточине  

750.000,00 50 750.000,00  

2 

 „Аматерско културно-

уметничко друштво 

Бранислав Нушић 

Брзан“ из Брзана  

80.000,00 50 80.000,00  

3 

Удружење домаће 

радиности „Златне 

руке Баточине“ из 

Баточине  

45.000,00 50 45.000,00  

4  

Књижевни клуб 

„Миодраг Петровић“ 

Баточина из Баточине  

159.500,00 45 125.000,00  

 

Члан 2. 

 

Са носиоцима одобрених пројеката 

председник општине Баточина закључиће 

уговоре о финансирању и суфинансирању 

пројеката у складу са Правилником о 

начину, критеријумима и мерилима за 

избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 27/20 и 6/21 - 

исправка) (у даљем тексту: Правилник). 

Пренос додељених средстава 

извршиће се у складу са Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2022. годину 

на разделу 4, глава 4.01- Општинска 

управа, функција 820 - Услуге културе, 

еконономска класификација 481 - 
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Дотације невладиних организација, 

програм 13 - Развој културе и 

информисања, ПА 0002 - Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва. 

 

Члан 3. 

 

 Одобрени износи средстава за 

реализацију пројеката преносе се 

носиоцима пројеката по поднетим 

захтевима а према динамици у складу са 

заљученим уговорима. 

 

Члан 4. 

 

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 

култури“ који је саставни део конкурсне 

документације а који је објављен на 

званичној интернет страници општине. 

 

Члан 5. 

 

Носилац одобрених средстава 

којима је овом Одлуком одређен мањи 

износ од оног који је тражен у 

конкурсној пријави, дужни су да пре 

потписивања уговора пошаљу 

ревидирани буџет пројекта, којим 

спецификује намену средстава, а у 

складу са износом који му је додељен 

овом Одлуком. 

Корисник средстава може 

ревидираним буџетом пројекта тражити 

да му пројекат сразмерно краће траје 

или да умањи део програмских ставки, 

уважавајући природу пројекта за који су 

му одобрена средства, који доставља 

Општинском већу. 

 

Члан 6. 

 

О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина.  

 

Члан 7. 

 

Ово Одлуку објавити на 

званичној интернет презентацији 

општине Баточина и у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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 2022. години, 

заведен под бројем 020-123/22-III од 

04.02.2022.  године, који је био отворен 

од 07.03.2022. до 09.03.2022. године, и 

објављен на званичној интернет 

страници општине Баточина. 

Општинско веће општине Баточина 

Решењем, број 020-395/21-III од 

29.12.2021. године („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 33/21), 

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 је пет пријава, и то: Удружење 

домаће радиности „Златне руке 

Баточине“ из Баточине, Књижевни клуб 

„Миодраг Петровић“ Баточина из 

Баточине, Удружење за неговање 

традиционалне културе Шумадија из 

Баточине, „Аматерско културно-

уметничко друштво Бранислав Нушић 

Брзан“ из Брзана, АМАТЕРСКО 

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО 

„ВУК КАРАЏИЋ“ из Бадњевца. 

Комисија је  пријаву подносиоца 

АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНОГ 

УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „ВУК 

КАРАЏИЋ“ из Бадњевца одбацила  
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Решењем, бр. 020-302/22-III од 

12.04.2022. године, као непотпуну. 

Комисија је на седници одржаној 

дана 15.04.2022. године, извршила 

вредновање и оцену свих предлога 

пројеката који испуњавају услове у 

складу са правилником.  

  На основу прописаних 

критеријума и вредновања исих од 

стране чланова комисије, Комисија је 

утврдила Листу бодовања и рангирања 

за избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина за 2022. 

годину заведена под бр. 020-311/22-III 

од 15.04.2022. године. Затим сагласно 

одредбама члана 13. став 3. Правилника 

на основу Листе бодовања и рангирања, 

утврдила Предлог Одлуке о пројектима 

у области културе који ће се 

финансирати, односно суфинансирати 

средствима буџета општине Баточина за 

2022. годину, који садржи списак 

изабраних пројеката и предложене 

износе финансијских средстава за сваки 

пројекат појединачно и исту заједно са 

Извештајем о спроведеном конкурсу 

доставила Општинсом већу општине 

Баточина. 

   Сагласно одредбама члна 13. 

став 5. правилника Општинско веће 

доноси Одлуку о избору пројеката, која 

се објављује у ''Службеном гласнику 

општине Баточина'' и на званичној 

интернет страници општине Баточина, 

најкасније 60 дана од дана завршетка 

подношења пријава.     

 Имајући у виду све наведено, 

сходно наведеним одредбама 

Правилника, на предлог Комисије за 

избор пројеката у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине Баточина, Општинско 

веће општине Баточина донело је 

одлуку као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Бр.020-317/22-III од  20.04.2022. 

године 

ЗАМЕНИК 

 ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Небојша Милосављевић 
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