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На основу члана 138. став 2. Закона 
о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 10/2016), главе 4. поглавље 
4.6 Стратегије развоја спорта Општине 
Бачка Паланка за период од 2015-2018 
године („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 30/2015) и члана 
65. тачка 2. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
59. седници, одржаној дана 21. јула 2017. 
године, донело је  

П Р А В И Л Н И К 
о одобравању, финансирању 
и суфинансирању програма 

којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта 

у Општини Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о одобравању, 
финансирању и суфинансирању про-
грама којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у 
општини Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Правилник) прописују се начин вредно-
вања програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 
спорта и доделе средстава, изглед и садр-
жина предлога програма и документа-
ција која се уз предлог подноси, садр-
жина и изглед извештаја о реализацији 
програма и начин и поступак контроле 
реализације одобрених програма.

Утврђују се следеће потребе и 
интереси грађана у области спорта који 
се финансирају и суфинансирају из 
буџета општине Бачка Паланка и то:

1. подстицање и стварање услова 
за унапређење спортске 
рекреације, односно бављења 
грађана спортом, посебно 
деце, омладине, жена и особа 
са инвалидитетом;

2. изградња, одржавање и опре-
мање спортских објеката на 
територији јединице локалне 
самоуправе, а посебно јавних 
спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој бли-
зини и школских спортских 
објеката, и набавка спортске 
опреме и реквизита;

3. организација спортских 
такмичења од посебног значаја 
за јединицу локалне самоу-
праве;

4. обезбеђење услова и органи-
зовање спортских кампова за 
спортски развој талентованих 
спортиста и унапређење ква-
литета стручног рада са њима;
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5. учешће спортских организа-
ција са територије јединице 
локалне самоуправе у домаћим 
и европским клупским такми-
чењима;

6. физичко васпитање деце 
предшколског узраста и школ-
ски спорт (унапређење физич-
ког вежбања, рад школских 
спортских секција и друштава, 
општинска, градска и међу-
општинска школска спортска 
такмичења и др.);

7. делатност организација у 
области спорта чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе;

8. делатност организација у 
области спорта са седиштем на 
територији јединице локалне 
самоуправе које су од посебног 
значаја за јединицу локалне 
самоуправе;

9. унапређење заштите здравља 
спортиста и обезбеђивање 
адекватног спортско-здрав-
ственог образовања спортиста, 
посебно младих, укључујући и 
антидопинг образовање;

10. стипендирање за спортско уса-
вршавање категорисаних спор-
тиста, посебно перспективних 
спортиста;

11. спречавање негативних појава 
у спорту (допинг, насиље 
и недолично понашање, 
намештање спортских резул-
тата и др.);

12. едукација, информисање и 
саветовање грађана, спортиста 
и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за 
одговарајуће бављење спорт-
ским активностима и делат-
ностима;

13. периодична тестирања, 
сакупљање, анализа и дист-
рибуција релевантних инфор-
мација за адекватно задо-
вољавање потреба грађана 
у области спорта на терито-
рији јединице локалне самоу-
праве, истраживачко-развојни 
пројекти и издавање спорт-
ских публикација;

14. унапређивање стручног рада 
учесника у систему спорта са 
територије јединице локалне 
самоуправе и подстицање 
запошљавања висококвалифи-
кованих спортских стручњака 
и врхунских спортиста;

15. рационално и наменско 
коришћење спортских сала и 
спортских објеката у држав-
ној својини чији је корисник 
јединица локалне самоуправе 
и спортских објеката у својини 
јединице локалне самоуправе 
кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске актив-
ности и доделу термина за тре-
нирање учесницима у систему 
спорта;

16. награде и признања за постиг-
нуте спортске резултате и 
допринос развоју спорта.

Члан 2.

Финансирање и суфинансирање 
програма којима се задовољавају пот-
ребе и интереси грађана у области 
спорта врши се путем јавног позива по 
два основа и то:

А) Годишњи програми
Б) Посебни програми
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Члан 3.

Да би носиоцу програма био одо-
брен програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области 
спорта (Годишњи програм) носилац про-
грама мора да испуни следеће услове:

 - да буде уписан у одговарајући 
регистар у складу са Законом о 
спорту;

 - да искључиво или претежно 
послује на недобитној основи, 
ако Законом о спорту није дру-
гачије одређено;

 - да има седиште на територији 
Општине;

 - да је директно одговоран за 
реализацију програма;

 - да је у претходном периоду 
учествовао у редовном сис-
тему такмичења најмање три 
такмичарске сезоне;

 - да има најмање једну екипу у 
редовном систему такмичења 
(екипни спортови), односно 
да је на покрајинском првен-
ству наступило најмање 10 
такмичара или 5 такмичара на 
државном првенству (поједи-
начни спортови);

 - да испуњава услове за оба-
вљање спортских активности 
и делатности које су у вези са 
предлогом програма у складу 
са Законом о спорту;

 - да располаже капацитетима за 
реализацију програма;

 - да је спортска грана којом 
се бави спортска организа-
ција препозната од стране 
Министарства омладине и 
спорта као спортска грана од 
посебног значаја за Републику 
Србију;

 - да је спортска организација 
члан националног гранског 
спортског савеза који је пре-
познат од стране државе као 
национални грански спорт-
ски савез који је задужен за ту 
грану спорта;

 - да је спортска организација 
члан надлежног национал-
ног гранског спортског савеза 
за спортску грану и област 
спорта у Републици Србији.

Носилац програма не може:

 - да буде у поступку ликвида-
ције, стечаја и под привреме-
ном забраном обављања делат-
ности;

 - да има блокаду пословног 
рачуна, пореске дугове или 
дугове према организацијама 
социјалног осигурања;

 - да буде у последње две године 
правоснажном одлуком 
кажњен за прекршај или при-
вредни преступ у вези са њего-
вом делатношћу.

Члан 4.

Носиоцу програма неће се одо-
брити програм у поступку доделе сред-
става, ако је:

 - био у сукобу интереса;

 - намерно или с крајњом 
непажњом лажно приказао 
податке тражене у обрасцима 
за подношење програма или 
ако је пропустио да да све 
потребне информације;

 - покушао да дође до поверљи-
вих информација или да утиче 
на Стручну комисију током 
еваулационог периода или 
неког претходног поступка 
доделе средстава.
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Члан 5.

Реализацију програма у области 
спорта и наменско трошење одобрених 
буџетских средстава прати и контро-
лише Комисија за оцену годишњих и 
посебних програма којима се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у обла-
сти спорта у општини Бачка Паланка ( у 
даљем тексту: Комисија).

Корисници средстава дужни су да 
средства користе искључиво за намене за 
које су додељена и да квартално на про-
писаним обрасцу ( Образац бр. 5) Коми-
сији доставе извештај о утрошку сред-
става са пратећом документацијом.

Уколико се извештаји из прет-
ходног става не доставе даљи трансфер 
средстава ће бити обустављен све док се 
извештај не достави.

Ако се приликом контроле утврди 
ненаменско трошење средстава или уко-
лико дође до иступања или искључења 
спортске организације из система такми-
чења, општина Бачка Паланка ће раски-
нути Уговор и затражити повраћај пре-
нетих средстава са законском затезном 
каматом, а корисник неће моћи да учес-
твује у расподели средстава по Јавном 
позиву у наредне две године.

Члан 6.

Да би спортска организација 
могла учествовати у расподели буџет-
ских средстава за годишње и посебне 
програме, осим услова наведених у чла-
новима 3. и 4. овог Правилника мора да 
достави и следећу документацију:

1. доказ да је уредно и у потпу-
ности правдала буџетска сред-
ства за протеклу годину; 

2. копију решења регистрације 
Агенције за привредне регис-
тре;

3. доказ да има учлањене или 
уговором ангажоване спорти-
сте ( Прилаже се копија књига 
чланова спортског удружења);

4. Доказ да има најмање једну 
екипу у редовном систему 
такмичења (екипни спортови), 
односно да је на покрајинском 
првенству наступило најмање 
10 такмичара или 5 такмичара 
на државном првенству (поје-
диначни спортови);

5. доказ да има најмање једног 
стручњака  који има законом 
предвиђене квалификације 
за рад у спорту и лиценцу 
надлежног гранског савеза 
(приложен уговор о профе-
сионалном, хонорарном или 
волонтерском ангажовању или 
Одлуку о именовању ако је тре-
нер члан клуба, као и копија 
законом предвиђене дипломе 
и копију лиценце). Обавезно се 
доставља тражена документа-
ција за све ангажоване тренере 
у спортској организацији;

6. доказ да има осигуран простор 
и спортску опрему за спро-
вођење тренинга и такмичења 
(Прилаже се уговор о закупу 
простора или копија власнич-
ког листа, ако је спортска орга-
низација власник објекта, као 
и списак спортске опреме);

7. записник са последње Изборне 
годишње скупштине спортског 
удружења из којег је видљива 
управљачка организација 
спортског удружења  (Пред-
седник, Управни-Извршни 
одбор, Надзорни одбор и др);

8. да достави записник са 
последње редовне годишње 
скупштине спортског удру-
жења;
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9.  одлуку о висини чланарине;

10. копију завршног рачуна за 
претходну годину;

11. копију записника Надзорног 
одбора;

12. и осталу документацију која 
је наведена у Правилнику о 
критеријумима оцењивања 
годишњих и посебних про-
грама. 

Члан 7.

Програми се финансирају и суфи-
нансирају у висини и под условима који 
обезбеђују да се уз најмањи утрошак 
средстава из буџета Општине постигну 
планирани резултати.

Годишњи програми се финанси-
рају у ратама (месечно или квартално) а 
посебни програми се суфинансирају јед-
нократно или у ратама, у зависности од 
временског периода за реализацију про-
грама.

Члан 8.

Расписивање Јавних позива, 
валоризацију и бодовање понуђених 
годишњих и посебних програма спорт-
ских организација врши Комисија коју  
посебним решењем формира Председ-
ник Општине Бачка Паланка.

Комисија ће се састојати од 5 (пет) 
чланова: председника, потпредседника и 
три члана Комисије, коју  чине лица која 
поседују одговарајућу стручну спрему 
из области спорта, као и представници 
локалне самоуправе.

Седнице Комисије сазива и њеним 
радом руководи председник Комисије, 
а у његовом одсуству, потпредседник 
Комисије.

Комисија има право да тражи 
допуну документације у року који се 
наведе у захтеву за допуну.

Члан 9.

Спортске организације предлоге 
својих годишњих програма достављају 
Комисији по расписаном Јавном позиву 
за годишње програме, а у складу са 
динамиком из члана 117. Закона о спорту, 
односно до 01. јуна текуће године за 
наредну годину.

Спортске организације предлоге 
својих посебних програма достављају 
Комисији по Јавном позиву за посебне 
програме, а у складу са динамиком из 
члана 117. Закона о спорту, односно до 
01. јуна текуће године за наредну годину, 
а који се може расписатии више пута у 
току године, у зависности од наменски 
расположивих буџетских средстава.

Сагласно члану 114. став 3 Закона 
о спорту Комисија може изузетно одо-
брити одређени програм којим се реали-
зује општи интерес у области спорта из 
члана 1 став 2 тачке од 1-16 овог Правил-
ника и на основу поднетог предлога про-
грама у току године, без јавног позива, 
у случају када је у питању програм од 
посебног значаја за остваривање општег 
интереса у спорту, а подносе га спортске 
организације које испуњавају услове из 
члана 3. 4. и 5. овог Правилника и када 
је у питању програм који није из објек-
тивних разлога могао бити поднет до 01. 
jуна , а  предмет и садржај програма је 
такав да може бити успешно реализован 
само од стране одређеног носиоца про-
грама. 

Члан 10.

Спортска организација је дужна  
да потребне податке достави  на  обра-
сцима који су саставни део правилника, 
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као и све прилоге које се траже уз те 
обрасце.

Саставни део Правилника су и 
обрасци од броја 1 до 5.

Саставни део годишњих и посеб-
них програма је и финансијски план са 
наведеним изворима финансирања и 
суфинансирања програма.

Члан 11.

Након завршетка поступка  Коми-
сија разматра све пријаве које су приспеле 
у прописаном року. 

На основу Правилника Коми-
сија утврђује испуњеност постављених 
услова за сваког учесника. Учесници  
који не испуњавају прописане услове из 
Правилника не улазе у систем валориза-
ције програма.

Учесници који су задовољили 
формално правне услове јавног позива 
улазе у систем валоризације понуђених 
програма за програме на основу доста-
вљених података на обрасцима и прило-
зима уз обрасце.

Члан 12.

Након валоризације понуђених 
програма Комисија утврђује предлог 
расподеле финансијских средстава за 
сваку спортску организацију која је задо-
вољила условима јавног позива. 

Након доношења предлога спорт-
ска организација  је у обавези да у року од 
осам дана потпише Уговор о коришћењу 
финансијских срестава. У случају да не 
приступи потписивању Уговора у наве-
деном року сматраће се да је спортска 
организација одустала од коришћења 
финансијских средстава.

Након потписивања Уговора 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 

Паланка ће  донети решење о преносу 
средстава за сваку спортску организа-
цију са наведеним износом.

Решење мора да садржи:
 - број и датум решења,

 - у преамбули решења се позива 
на законски основ доделе 
буџетских средстава (Закон о 
локалној самоуправи, Закон 
о спорту, Одлуке Скупштине 
општине Бачка Паланка),

 - назив корисника средстава,

 - износ одобрених средстава,

 - динамика пребацивања одо-
брених средстава,

 - број рачуна на који се преба-
цују средства,

 - број економске класификације 
са које се пребацују средства,

 - обавезе корисника средстава 
везано за правдање (копија 
рачуна и извода из банке),

 - временски рок правдања сред-
става и

 - остале елементе у складу са 
законским прописима.

Одељење за друштвене делат-
ности је у обавези да Општинском већу 
достави на усвајање Извештај о утврђе-
ном предлогу расподеле финансијских 
средстава.

Члан 13.

Са подносиоцем одобреног про-
грама председник Општине Бачка 
Паланка закључује уговор о реализо-
вању програма у коме  се наводи следеће: 

 - назив и седиште носиоца про-
грама;

 - врста и садржина програма; 
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 - време реализације програма 
односно обављања актив-
ности; 

 - циљеви и очекивани резул-
тати; 

 - висина додељених средстава; 

 - временски план употребе сред-
става; 

 - начин надзора над одвијањем 
реализације програма, обавезе 
носиоца програма у погледу 
подношења извештаја о реали-
зацији програма; 

 - доказивање реализације про-
грама, наменско коришћења 
средстава, медијско предста-
вљања програма и учешће 
Општине у његовом финанси-
рању;

 - и остале елементе у складу са 
законским прописима.

II  ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

Члан 14.

Рангирање  спортских организа-
ција, врши се на основу следећих елеме-
ната:

1. статус спорта на националном 
нивоу,

2. традиција спортске организа-
ције,

3. ранг такмичења,

4. постигнути резултати у проте-
клој такмичарској сезони,

5. број такмичарских екипа у 
редовном систему такмичења,

6. број ангажованих стручњака 
са адекватним образовањем,

7. број спортиста у такмичарском 
систему (сви узрасти),

8. број репрезентативаца Србије 
(сви узрасти),

9. трошкови спортских објеката,

10. лекарски прегледи

11. спортске организације од 
посебног значаја за јединицу 
локалне самоуправе

Све спортске организације које 
се налазе у систему такмичења  дужне 
су доставити попуњени Образац 1. који 
је саставни део овог  Правилника са 
потребном документацијом.

Спортске организације из под-
ручја спорта за све, спорта особа са 
инвалидитетом, спортске организације 
из подручја школског спорта, општин-
ски грански спортски савези, општински 
територијални спортски савези не под-
лежу систему бодовања него се финан-
сијска средства за њих одређују само на 
основу понуђених годишњих програма.

Члан 15.

За рангирање спортских органи-
зација за средства на основу годишњих 
програма користи се систем бодовања 
који је наведен у Табели бр. 1. 

Укупан број бодова за спортске 
организације из неолимпијских спорт-
ских грана умањује се за 20%, а шах клу-
бовима, удружењима спортских риболо-
ваца, школама спорта и сродним спорто-
вима укупан број бодова умањује се и до 
80%. 
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Табела број 1.

Група Елементи валоризације Бодови

I

Статус спорта на националном и међународном плану
I група спортова у националној категоризацији (ОКС и ССС) 10
II група спортова у националној категоризацији (ОКС и ССС) 8
III група спортова у националној категоризацији (ОКС и ССС) 6
Остале категорисане спортске гране у нац. категоризацији (ОКС и 
ССС) 3

II

Традиција спортске организације
Клубови основани пре 50 и више година 20
Клубови са 25 до 49 година традиције 15
Клубови са 11 до 24 година традиције 10
Клубови са 5 до 10 година традиције 5

III

Ранг такмичења
Екипни спортови Појединачни спортови   ЕК.   ПО.
VI ниво такмичења

III ниво такмичења
50

50
V ниво такмичења 40
IV ниво такмичења

II ниво такмичења
30

30
III ниво такмичења 20
II ниво такмичења

I ниво такмичења
10

10
I ниво такмичења 5

IV

Постигнути резултати у протеклој такмичарској 
сезони ЕКИПНИ СП. ПОЈЕД. СП.

VI ниво такмичења
III ниво такмичења

100 80 60
100 60 30

V ниво такмичења 80 60 50
IV ниво такмичења

II ниво такмичења
60 50 40

60 40 20
III ниво такмичења 50 40 30
II ниво такмичења

I ниво такмичења
40 30 20

40 20 10
I ниво такмичења 30 20 10

V

Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
5 и више екипа (М+Ж)  80 50
4 екипе (М+Ж) 40
3 екипе (М+Ж) 30
2 екипе (М+Ж) 20
1 екипа (М или Ж) 10

VI

Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
4 тренера 25
3 тренера 20
2 тренера 10
1 тренер 5
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VII

Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти)
50 и више такмичара 15
20 до 49 такмичара 10
од 3 до 19 такмичара 5

VIII

Број репрезентативаца Србије
5 и више репрезентативаца 25
од 2 до 4 репрезентативца 15
1 репрезентативац 5

IX

Спортски објекти
Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање)
Отворени терени - 2 и више терена 52,5
Отворени терени - 1 терен 22,5
Затворени објекти преко 150 м2 52,5
Затворени испод 150 м2 22,5
Трошкови закупа спортских објеката за тренинг (ако општина не 
плаћа) 
5 и више екипа 35
4 екипе 30
3 екипе 25
2 екипе 20
1 екипа 15

X

Лекарски прегледи
50 и више спортиста 15
20 до 49 спортиста 10
од 3 до 19 спортиста 5

XI
Спортска удружења од посебног значаја за Општину
Максимално 5 спортских организација на основу одлуке Савета за 
спорт Општине Бачка Паланка могу добити додатних 50  бодова 50

I  -  УКУПНО БОДОВА 447,5

Члан 16.

Разрада по елементима вредновања спортских организација:

1. Статус спорта на националном нивоу

На основу националне категоризације спортских грана из које је гране спорта та 
спортска организација одређује се и број бодова за ту спортску организацију. Макси-
мални број бодова по овом основу износи 10.

2. Традиција спортске организације 

У односу на документ из којег је видљива година оснивања, односно почетка 
такмичења спортске организације одређује се и број бодова.

Максимални број бодова по овом основу износи 20.
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3. Ранг такмичења

Екипни спортови се разврставају 
од првог до шестог нивоа. Ако спорт-
ска организација има сениорску мушку 
и женску екипу у такмичењу, бодови се 
узимају само за једну екипу која  носи 
више бодова. Ако се спортска организа-
ција такмичи само са млађим узрасним 
категоријама (јуниори, кадети или пио-
нири) број бодова се умањује за 30%.

Појединачни спортови могу 
добити максимални број бодова ако су у 
сениорском узрасту одржани у тој узрас-
ној категорији општинска, покрајинска 
и државна првенства. Ако се спортска 
организација такмичи само са млађим 
узрасним категоријама (јуниори, кадети 
или пионири) број бодова се умањује за 
30%.

Ако нека спортска организација 
из појединачног спорта има и органи-
зовано лига такмичење за бодовање се 
узима онај број бодова који је повољнији 
за ту спортску организацију.

У случају да у екипном спорту 
постоје четири нивоа такмичења, макси-
мални број бодова се умањује за 10%, ако 
има три нивоа за наредних 10% итд. 

У појединачним спортовима, ако 
постоје само два нивоа такмичења, број 
бодова се умањује за 20%, а ако има само 
један ниво такмичења, максимални број 
бодова се умањује за 40% од максимал-
ног броја бодова.

Најбоље рангираној спортској 
организацији у једној грани спорта у 
истом систему такмичења која броји 
три и више спортских организација број 
бодова се увећава за 20%.

У екипним спортовима постоје 
најчешће следећи нивои (рангови) такми-
чења и то:

I. Општинске лиге
II. Међуопштинске лиге (окружне...)

III. Регионалне лиге (покрајинске, 

међуокружне, III лиге...)
IV. II лиге 
V. I лиге

VI. Националне лиге највишег ранга 
(Супер лиге, „А“ лиге...)
* Напомена: У екипним спорто-

вима где нема „Супер лиге“ „А-лиге“, као 
највиши ранг се признаје I лига Србије 
(V ниво) и признаје се максимални број 
бодова по овом критеријуму.

У појединачним спортовима 
постоје следећи нивои (рангови) такми-
чења и то:

I. Градско/општинско, oкружно, 
међуопштинско првенство

II. Покрајинско првенство (регио-
нално)

III. Државно првенство
Максимални број бодова по овом 
основу износи 50.

4. Постигнути резултати у 
протеклој такмичарској 
сезони

Екипни спортови - У односу на 
ранг такмичења и коначни пласман у 
последњем завршеном лигашком такми-
чењу додељује се одређени број бодова. 
Прва колона значи да је освојено прво 
место у лиги, друга колона ако је екипа 
била пласирана у првој половини екипа и 
трећа колона ако је екипа била пласирана 
у другој половини екипа на крају лиге.

Појединачни спортови - 

 - Прва колона државна првен-
ства -

Број бодова на првом месту у 
првој колони значи да су чланови спорт-
ске организације освојили 10% и више од 
укупног броја медаља које су додељене 
на сениорском првенству државе. Број 
бодова на другом месту у првој колони 
значи да су чланови спортске органи-
зације освојили од 5 до 9% од укупног 
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броја медаља које су додељене на сени-
орском првенству државе. Број бодова на 
трећем месту у првој колони значи да је 
освојена минимално 1 медаља на сениор-
ском првенству државе. 

 - Друга колона првенства АП 
Војводине -

Број бодова на првом месту у дру-
гој колони значи да су чланови спортске 
организације освојили 20% и више од 
укупног броја медаља које су додељене 
на сениорском првенству АП Војводине. 
Број бодова на другом месту у другој 
колони значи да су чланови спортске 
организације освојили од 10 до 19% од 
укупног броја медаља које су додељене 
на сениорском првенству АП Војводине. 
Број бодова на трећем месту у другој 
колони значи да је освојена од 1 до 9% од 
укупног броја медаља које су додељене 
на сениорском првенству АП Војводине. 

 - Трећа колона општинска 
првенства -

Број бодова на првом месту у 
трећој колони значи да су чланови спорт-
ске организације освојили 50% и више од 
укупног броја медаља које су додељене 
на општинском сениорском првенству. 
Број бодова на другом месту у трећој 
колони значи да су чланови спортске 
организације освојили од 25 до 49% од 
укупног броја медаља које су додељене 
на општинском сениорском првенству. 
Број бодова на трећем месту у трећој 
колони значи да је освојена од 1 до 24% од 
укупног броја медаља које су додељене 
на општинском сениорском првенству. 

Ако спортска организација 
наступа само са млађим узрастима исти 
принцип се примењује и за тај узраст али 
се број бодова умањује за 30%.

Ако  нека спортска оргнизација из 
појединачног спорта има и организовано 
лига такмичење за бодовање се узима 

онај број бодова који је повољнији за ту 
спортску организацију.

У случају да у екипном спорту 
постоје четири нивоа такмичења, мак-
симални број бодова се умањује за 10%, 
ако има три нивоа за наредних 10% 
итд. У појединачним спортовима, ако 
постоје само два нивоа такмичења, број 
бодова се умањује за 20%, а ако има само 
један ниво такмичења, максимални број 
бодова се умањује за 40% од максимал-
ног броја бодова

Максимални број бодова по овом 
основу износи 100.

5. Број такмичарских екипа у 
редовном систему такмичења

Екипни спортови - У бодовање 
се узима број екипа који се налази у 
редовном систему такмичења надлежног 
националног или покрајинског гранског 
спортског савеза у свим узрасним кате-
горијама. Укупно се сабирају мушке и 
женске екипе ако спортска организација 
ради са оба пола.

Појединачни спортови - Да би се 
признала екипа у појединачном спорту 
неопходно је да је на покрајинском првен-
ству наступило најмање 10 такмичара 
или 5 такмичара на званичном државном 
првенству у тој узрасној категорији.

Уколико поред сениорске екипе 
постоје и екипе у млађим узрасним кате-
горијама може се доделити још 5 бодова.

Максимални број бодова по овом 
основу износи 55.

6. Број ангажованих стручњака 
са адекватним образовањем

Да би се признали бодови за спорт-
ског стручњака неопходно је да спортска 
организација достави за сваког тренера: 
1. Копију адекватне дипломе за ту грану 
спорта, 2. Копију Уговора о ангажовању 
или Одлуку о именовању за тренера ако 
је тренер и члан клуба, 3. Копију лиценце 
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надлежног националног гранског спорт-
ског савеза за 2013. годину. Без доста-
вљене комплетне документације не могу 
се признати бодови по овом основу.

Свака спортска организација може 
да има само једног спортског стручњака 
по такмичарској селекцији ( пионири, 
кадети, јуниори и сениори).

Максимални број бодова по овом 
основу износи 25.

7. Број спортиста у 
такмичарском систему (сви 
узрасти)

Спортске организације су дужне 
доставити оверени списак регистрова-
них спортиста (све узрасне категорије) 
који су наступили у такмичењима у про-
теклој години дана. Оверени списак ове-
рава надлежни грански спортски савез 
који је организатор званичних такми-
чења.

Максимални број бодова по овом 
основу износи 15.

8. Број репрезентативаца 
Србије (сви узрасти)

Бодују се само они репрезента-
тивци Србије који су наступили на зва-
ничним кадетским, јуниорским и сени-
орским првенствима Европе и света у 
протеклих годину дана. У бодовање 
улазе и спортисти који су наступили 
на Олимпијским играма, Олимпијским 
играма младих, Медитеранским играма 
или Европским играма младих (EYOF). 
У бодовање не улазе балканијаде и пио-
нирска такмичења на нивоу Европе и 
света. У прилогу обрасца се мора доста-
вити копија званичног билтена шампио-
ната Европе или света из којег се може 
доказати да је тај спортиста наступио на 
том такмичењу. Бодују се само они спор-
тисти који су у време одржавања европ-
ског или светског првенства били регис-
тровани за ту спортску организацију. 

Максимални број бодова по овом 
основу износи 25.

9. Трошкови одржавања 
спортских терена (струја, 
вода, грејање)

Спортске организације које кори-
сте и одржавају отворене терене (фудбал 
и сл.) добијају одређени број бодова како 
је то предвиђено у табели, зависно да ли 
одржавају један или два терена. 

Спортске организације које кори-
сте и одржавају затворене спортске 
објекте добијају одређени број бодова 
у зависности од величине коришћеног 
простора.

Спортске организације којима 
општина не осигурава бесплатне тер-
мине у државним  објектима, добијају 
одређени број бодова у зависности са 
колико екипа учествују у систему такми-
чења, односно са колико екипа спроводе 
тренажни процес. 

Спортске организације које имају 
бесплатно коришћење термина у објек-
тима са којима управља општина не 
добијају бодове по овом основу.

Максимални број бодова по овом 
основу износи 52,5.

10. Лекарски прегледи

У зависности од тога колико је 
пријављено спортиста такмичара (под 
редним бројем VII) у том броју се при-
знају и бодови за лекарске прегледе за 
ту спортску организацију.За ово вред-
новање признаје се  списак под редним 
бројем VII - број спортиста у такмичар-
ском систему.

Максимални број бодова по овом 
основу износи 15.

НАПОМЕНА: Бодови за лекар-
ске прегледе неће се признавати  све док 
локална самоуправа директно из буџета 
издваја новчана средства за обављање 
лекарских прегледа.
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11. Спортска удружења од 
посебног значаја за Општину

Спортским организацијама које 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на предлог Комисије  прогласи  спорт-
ским организацијама од посебног значаја 
за општину, сходном применом крите-
ријума прописаних чланом 120. став 3 
Закона о спорту додаће се додатних  50 
бодова на укупан број бодова који добију 
валоризацијом првих 10. елеманата вало-
ризације програма.

Члан 17.

Надлежна комисија утврђује 
укупни износ средстава за спортске 
организације по два основа за годишње 
финансирање и то:

 - за спортске организације из 
такмичарског спорта које улазе 
у систем валоризације  

 - за спортске организације 
којима се финансијска сред-
ства одређују искључиво на 
основу понуђених годишњих 
програма (спорт за све, спорт-
ска лица са инвалидитетом, 
школски спорт, општински 
грански спортски савези, 
општински територијални 
спортски савез...)

На основу достављене документа-
ција Комисија врши бодовање за сваку 
спортску организацију која је ушла у сис-
тем валоризације годишњих програма. 
На основу броја бодова утврђује се про-
ценат (%) учешћа сваке спортске орга-
низације у укупном броју бодова. Након 
тога прави се ранг листа валоризованих 
спортских организација којима су одо-
брена финасијска средства за годишње 
програме. На основу процената и укупно 
одобрене суме финансијских средстава 
за годишње програме спортске организа-
ције које су ушле у систем валоризације 

годишњих програма утврђује се коначни 
финасијски план за сваку спортску орга-
низацију посебно.

За спортске организације из под-
ручја спорта за све, спорта лица са инва-
лидитетом, школског спорта, општин-
ски грански спортски савези, општински 
територијални спортски савез, финан-
сијска средства се деле на основу квали-
тета понуђених годишњих програма.  

III ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Члан 18.

Да би носиоцу програма био одо-
брен програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области 
спорта (Посебни програм) носилац про-
грама мора да испуни следеће услове:

 - да буде уписан у одговарајући 
регистар у складу са Законом о 
спорту (АПР);

 - да има седиште на територији 
Општине Бачка Паланка:

 - да је претходно обављао делат-
ност у области спорта најмање 
годину дана,

 - да је уредно и у потпуности 
оправдао буџетска средства за 
протеклу годину (уколико су 
му била одобрена у претходној 
години)

Члан 19.

Спортске организације у пропи-
саном року достављају на прописаном 
обрасцу који је саставни део овог Пра-
вилника, потребну документацију за 
суфинансирање посебних програма.

Члан 20.

Након завршетка јавног позива 
за посебне програме Комисија врши 



2372 страна - Број 22/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        24. јул 2017. године

валоризацију понуђених програма, а 
на основу усвојених критеријума које 
доноси Комисија или на основу правил-
ника за поједине сегменте из подручја 
који се односи на посебне програме. 

Понуђени програми који не задо-
вољавају услове јавног позива или  доку-
менација није комплетна Комисија одба-
цује и не предлаже њихово суфинанси-
рање.

Програми који задовољавају све 
наведене услове јавног позива , улазе у 
систем валоризације и на основу распо-
ложивих финансијских средстава Коми-
сија доноси предлог финансијских сред-
става за сваки програм посебно.

Члан 21.

Спортска организација која је 
била предмет валоризације посебних 
програма има право да поднесе приговор 
Општинском већу на одлуку Комисије у 
року од осам дана од дана достављања 
одлуке.

Одлука Општинског већа донета 
по приговору је коначна и извршна.

Након коначности одлуке 
Општинског већа  спортска организа-
ција из става 1. овог члана је у обавези 
да у року од осам дана потпише Уговор 
о коришћењу финансијских срестава. 
У случају да не приступи потписивању 
Уговора у наведеном року сматраће се 
да је спортска организација одустала од 
коришћења финансијских средстава.

Након потписивања Уговора 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка ће  донети решење о преносу 
средстава.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Одредбе члана 9. став 1 и 2 овог 
Правилника, а које се односе на дина-
мику достављања предлога програма 
спортских организација у складу са чла-
ном 117. Закона о спорту примењиваће 
се за подношење предлога годишњих и 
посебних програма који ће се финанси-
рати у 2019. години.

Предлози годишњих и посебних 
програма спортских организација за 
2018. годину доставља се најкасније до 
31. децембра 2017. године по расписаном 
Јавном позиву. 

Члан 23.

Ступањем на снагу овог Правил-
ника престаје да важи Правилник о одо-
бравању и финансирању програма којима 
се остварује општи интерес у области 
спорта на територији Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 3/2014 и 1/2015).

Члан 24.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном усвајања.

Члан 25.

Овај Правилник објавити у „Служ-
беном листу општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-71/2017
21. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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   Образац 1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА              пријемни штамбиљ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
21400 БАЧКА ПАЛАНКА

З А Х Т Е В
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА
о одобравању и финансирању ГОДИШЊИХ програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини 
Бачка Паланка

Назив подносиоца захтева

Место

Датум

Дел. бр.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Назив спортске организације

2. Адреса

3. Општина

4. Телефон и факс

5. Е-mail 

6. Wеb-site

7. Контакт особа и телефон

8.
Име, презиме и функција 
лица овлашћеног за заступање 
(заступник)

9. ПИБ

10. Матични број

11. Текући рачун

12. Назив банке

13. Датум оснивања организације

14. Датум регистрације у АПР

15. Број решења  о регистрацији
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ПОДАЦИ О  ГОДИШЊЕМ  ПРОГРАМУ
Група Критеријуми Опис/подаци Напомена

I Категорија спортске 
гране на националном 
нивоу

Навести категорију 
спортске гране на 
националном нивоу

II Уписати датум 
почетка рада спортске 
организације 
(традиција)

У прилогу доставити 
копију документа из 
које је видљив датум 
почетка рада спортске 
организације

III Навести највиши ранг 
такмичења у којем се 
нека екипа такмичи

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
Навести екипу која се 
такмичи у највећем 
рангу, као и број 
рангова такмичења у тој 
грани спорта.
Најнижи ранг 
такмичења се води као 
1. ниво.
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.: 
Навести број нивоа 
такмичења у којима је 
клуб учествовао, као и 
број нивоа такмичења 
у националној 
федерацији.

IV Навести постигнуте 
резултати у протеклој 
такмичарској сезони

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
навести  коначни 
пласман екипе на крају 
завршене последње 
лиге, као и број 
учесника лиге. 
У прилогу доставити 
копију коначне табеле 
лиге
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.:
Навести број освојених 
медаља у узрасту у 
којем су постигнути 
најбољи резултати.
У прилогу доставити 
копију завршног 
билтена из којег је 
видљив број медаља 
клуба и укупан број 
додељених медаља.
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V Навести број 
такмичарских екипа 
у редовном систему 
такмичења, као и 
називе лига у којима се 
такмиче

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
Доставити копије 
коначне табеле лиге 
за сваку екипу која је 
учествовала у систему 
такмичења
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.:
Доставити копије 
билтена општинских, 
покрајинских и 
државних такмичења 
из којих је видљив број 
учесника вашег клуба.

VI Навести број 
ангажованих 
стручњака са 
адекватним 
образовањем и њихова 
имена

У прилогу доставити 
копију дипломе, копију 
лиценце и копију 
Уговора о ангажовању 
или Одлуке о 
именовању тренера.

VII Навести број и 
приложити списак 
спортиста у 
такмичарском систему 
(сви узрасти)

У прилогу доставити 
оверени списак од 
надлежног гранског 
спортског савеза 
такмичара који су 
наступали у прошлој 
такмичарској сезони 
(екипни сп.) или години 
(појединачни сп.)

VIII Навести број и списак 
репрезентативаца 
Србије (сви узрасти)

У прилогу доставити 
копије билтена из 
којег су видљиви 
подаци о наступу на 
такмичењима која су 
наведена у члану 15. 
Правилника.

IX Коришћење спортских 
објеката

У прилогу доставити 
Изјаву клуба о начину 
коришћења или 
одржавања спортског 
објекта за спровођење 
тренинга и такмичења, 
са потребним подацима

X Број обављених 
лекарски прегледа

Доставити документ из 
којег је видљиво колико 
је спортиста обавило 
лекарске прегледе 
или приложити 
списак спортиста 
који су наступили на 
такмичењима.
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Документи који се достављају у прилогу за валоризацију годишњег програма:

1. Копија документа из кога је видљив датум почетка рада; 

2. Копија коначне табеле лиге;

3. Копија завршног билтена из кога је видљив број медаља клуба и укупан број 
додељених медаља;

4. Копија коначне табеле лиге за сваку екипу;

5. Копије билтена општинских , покрајинских и државних такмичења;

6. Копија дипломе, копија лиценце и копија Уговора о ангажовању или Одлука о 
именовању тренера;

7. Оверен списак од надлежног гранског спортског савеза такмичара који су 
наступали у прошлој такмичарској сезони или години;

8. Копије билтена из којег су видљиви подаци о наступу на такмичењима која су 
наведена у члану 15. Правилника;

9. Изјава клуба о начину коришћења или одржавања спортског објекта за спро-
вођење тренинга и такмичења, са потребним подацима;

10. Документ из којег је видљиво колико је спортиста обавило лекарске прегледе 
или приложити списак спортиста који су наступили на такмичењима;

НАПОМЕНА: Све спортске организације које тражену документацију не доставе  
у наведеном року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане овим Правилни-
ком.
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Образац 2
   

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Врста прихода Износ у динарима

1. БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УКУПНО ПРИХОДИ =

Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

Врста расхода Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

УКУПНО РАСХОДИ =
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Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у име подноси-
оца да су подаци наведени у захтеву тачни.

                                                                           Лице овлашћено за заступање:
Датум 

Место (Потпис)

М.П.

Остала документација која се подноси уз захтев (достављају се копије):

 - Уредно попуњен формулар (захтев)

 - Решење о регистрацији,

 - Књига чланова,

 - Власнички лист или Уговор о закупу простора за тренинг,

 - Записник са последње Изборне скупштине,

 - Записник са последње редовне скупштине,

 - Записник са последње седнице Надзорног одбора,

 - Одлука о висини чланарине,

НАПОМЕНА: Све спортске организације које тражену документацију не доставе 
у наведеном року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане овим Правилни-
ком.
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     Образац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА       пријемни штамбиљ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
21400 БАЧКА ПАЛАНКА

З А Х Т Е В
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА  
о одобравању и суфинансирању ПОСЕБНИХ програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини  
Бачка Паланка

Назив подносиоца захтева

Место

Датум

Дел. бр.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Назив спортске организације

2. Адреса

3. Општина

4. Телефон и факс

5. Е-mail 

6. Wеb-site

7. Контакт особа и телефон

8.
Име, презиме и функција 
лица овлашћеног за заступање 
(заступник)

9. ПИБ

10. Матични број

11. Текући рачун

12. Назив банке

13. Датум оснивања организације

14. Датум регистрације у АПР

15. Број решења  о регистрацији
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III ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ

1. НАЗИВ

2. ЦИЉ

3. Датум/период реализације

4. Место реализације

5. Број учесника

6. Узрасне категорије

7. Тражена средства из БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ
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IV  – ОПИС ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

IV -a / Досадашња искуства организације

IV -б / Детаљан опис активности 

НАПОМЕНА: Ако је потребно више простора приложити додатне листове који 
описују пројекат.
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        Образац 4

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Врста прихода Износ у динарима

1. БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УКУПНО ПРИХОДИ =

Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

Врста расхода Износ у динарима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

УКУПНО РАСХОДИ =
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Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у име подноси-
оца да су подаци наведени у захтеву тачни.

       Лице овлашћено за заступање:
Датум 

Место (Потпис)

М.П.

Остала документација која се подноси уз захтев (достављају се копије):

 - Уредно попуњен формулар (захтев)

 - Решење о регистрацији,

 - Књига чланова,

 - Власнички лист или Уговор о закупу простора за тренинг,

 - Записник са последње Изборне скупштине,

 - Записник са последње редовне скупштине,

 - Записник са последње седнице Надзорног одбора,

 - Одлука о висини чланарине,

(Ако је документација достављена за ГОДИШЊИ ПРОГРАМ није потребно да се 
посебно доставља и за посебне програме)
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                       Образац 5

/Назив спортске организације/

Општинска управа Општине Бачка Паланка
-Одељење за друштвене делатности -

ИЗВЕШТАЈ
О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ  ПРОГРАМЕ  
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ПАЛАНКА

За годину:

Укупно пребачено буџетских средстава

Укупно правдано средстава

                                                                           Лице овлашћено за заступање:
Датум 

Место (Потпис)

М.П.

 

ОБАВЕЗНО у прилогу извештаја приложити потребну финансијску документацију 
(копије рачуна и извода из банке, на једној страни копија рачуна а на другој страни 
извод из банке) са којом се правдају потрошена средства у извештајном периоду. Копије 
рачуна морају бити оверене печатом спортске организације и потписом одговорног 
лица. Средства за наредни период се не могу користити док се не достави извештај и 
финансијска документација.

ОРГИНАЛНИ И ОВЕРЕНИ ИЗВЕШТАЈ СА ПОТРЕБНОМ ФИНАНСИЈСКОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ДОСТАВЉА 
СЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА-ОДЕЉЕЊУ ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ , Улица:Краља Петра I број 16. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНА ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Назив спортске организације: 
Ред.
бр. ВРСТА ТРОШКА Број рачуна Број 

извода Датум ИЗНОС

УКУПНО =

Датум 
М.П.

Лице овлашћено за заступање:

Место
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На основу члана 19. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путе-
вима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 
др. закон и 9/2016 - одлука УС), члана 
65. тачка 8. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
чишћен текст), члана 33. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), а на пред-
лог Савета за безбедност саобраћаја 
Општине Бачка Паланка, Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на својој 
59. седници, одржаној дана 21. јула 2017. 
године, донело је

П Р О Г Р А М
о изменама и допунама Програма 

утрошка средстава на мерама 
за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2017. годину на 
територији Општине Бачка 

Паланка у складу са ЗОБС-ом

Члан 1.

У Програму утрошка средстава на 
мерама за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2017. годину на терито-
рији Општине Бачка Паланка у складу 
са ЗОБС-ом („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 2/2017) члан 2. 
мења се и гласи: 

„За реализацију овог Програма 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка планирана су средства у укуп-
ном износу од 11.000.000,00 динара, од 
новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима.

Износ средстава из става 1. oвог 
члана у износу од 11.000.000,00 динара 
планиран за 2017. годину, обезбедиће 
се сразмерно оствареним приходима у 
буџету Општине Бачка Паланка.”

Члан 2.

У члану 4. Програма, у табелар-
ном приказу под редним бројем 1.2., у 
колони под називом: „Укупно“, уместо 
износа: „1.000.000,00“ треба да стоји: 
„1.600.000,00“.

У истом члану, у табеларном 
приказу под редним бројем 1.3., у 
колони под називом: „Укупно“ уместо 
износа „1.000.000,00“ треба да стоји: 
„1.400.000,00“.

У истом члану, у табеларном 
приказу под редним бројем 2.4., у 
колони под називом: „Укупно“ уместо 
износа: „500.000,00“ треба да стоји: 
„1.500.000,00“.

Члан 3.

У свему осталом Програм утрошка 
средстава на мерама за повећање нивоа 
безбедности саобраћаја за 2017. годину 
на територији Општине Бачка Паланка 
у складу са ЗОБС-ом („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 2/2017) 
остаје на снази.

Члан 4.

Овај Програм објавити у „Служ-
беном листу општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-73/2017
21. јул 2017. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Општинског већа

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007,  83/2014-др. закон и 101/2016- др.закон), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 
и 104/2016) и чланова 65. тачка 14. и 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 59. седници, одржаној дана 21. јула 2017. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Ценовника основних комуналних 

услуга ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на измене и допуне Ценовника основних комуналних услуга ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка на  74. седници, одржаној дана   05.06. 2017. године, одлуком број 01-40/74-
2-2017.

II

У глави II Решења о давању сагасности на Ценовник основних комуналних  услуга 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
30/2013, 4/2016 и 41/2016) у делу под називом: „ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА 
ВОДЕ“ мења се цена за домаћинства у Бачкој Паланци и осталим насељеним местима  
тако да гласи:
                                                                          „Бачка Паланка              остала насељена места

Домаћинства ......................................            53,19 дин/м3                                       36,97 дин/м3  „

У глави II Решења о давању сагасности на Ценовник основних комуналних  услуга 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
30/2013, 4/2016 и 41/2016) у делу под називом: „ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА“ мења 
се цена за домаћинства у Бачкој Паланци  и осталим насељеним местима тако да гласи:
                                                                    „Бачка Паланка       остала насељена места

Домаћинства ......................................             26,46 дин/м3                                     18,38 дин/м3  „

У глави II Решења о давању сагасности на Ценовник основних комуналних  
услуга ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 30/2013, 4/2016 и 41/2016) у делу под називом: „ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ 
СМЕЋА“ мења се цена за домаћинства и колективно становање у Бачкој Паланци  и 
осталим насељеним местима тако да гласи:
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                                                            „Бачка Паланка       остала насељена места

Домаћинства ......................................             408,36 дин/мес                           283,87 дин/мес

Колективно становање ........................          500,41 дин/мес                            347,84 дин/мес „

У глави II Решења о давању сагасности на Ценовник основних комуналних  услуга 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 30/2013, 4/2016 и 41/2016) у делу под називом: „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ мења се цена 
сахрањивања у Бачкој Паланци и додају остала насељена места,  тако да гласи:

                                                            „Бачка Паланка       остала насељена места

Сахрањивање ......................................              12.051,00 динара           6.600,00 динара“

III
Обрачун цена у складу са овим Решењем примењиваће се од 01. јула 2017. године.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-121/2017
21. јул  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 8. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) и члана 32. 
став 1. алинеја 8. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка са Законом о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на 
својој 59. седници, одржаној дана 21. јула 2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних места у Јавном комуналном предузећу 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и радних места у Јавном комуналном предузећу „Комуналпројект“ Бачка 
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Паланка, који је донео директор Јавног 
комуналног предузећа „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка дана 17. јула 
2017. године, одлуком број 05-691/1-2017.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-5/2017
21. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона 
о култури („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 31. Статута Уста-
нове: Културни центар Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 35/2011 и 35/2012) и члана 
65. тачка 8. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на својој 
59. седници, одржаној дана 21. јула 2017. 
године, донело  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних места Установе: Културни 

центар Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места Установе: Културни 
центар Бачка Паланка, који је донео 
директор Установе: Културни центар 
Бачка Паланка дана 11. јула 2017. године 
под бројем 163/2017. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-4/2017
21. јул 2017. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 42. став 2. т. 8. 
Статута Месне заједнице „Братство“ 
Бачка Паланка и записника о раду 
бирачких одбора на спровођењу гласања 
за избор чланова Савета Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка на изборима 
одржаним дана 16. јула 2017. године, 
Комисија за спровођење избора за избор 
чланова Савета Месне заједнице „Брат-
ство“ Бачка Паланка у саставу: Танко-
сић Душан, председник Комисије, Рамић 
Слободанка, заменик председника, Рок-
вић Марко, члан Комисије, Рађеновић 
Славица, заменик члана, Пуђа Марија, 
члан Комисије и Родић Олгица, заменик 
члана, доноси:
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И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за члано-
ве Савета Месне заједнице „Брат-
ство“ Бачка Паланка, одржаним 

дана 16. јула 2017. године

1. Према изводу из бирачког 
списка има 7.745 бирача.

2. Да има 767 бирача који су гла-
сали по списку.

3. Да има 9 неважећих гласачких 
листића.

4. Да има 758 важећих гласачких 
листића.

5. Да је било 11 ( једанаест ) 
кандидата за избор чланова 
Савета Месне заједнице „Брат-
ство“ Бачка Паланка који су 
појединачно добили следећи 
број гласова:

БИРАЧКО МЕСТО   1 

1. Марко Драгосављевић 106 гласова

2. Мирослав Вучковић 79 гласова

БИРАЧКО МЕСТО      2

1. Јелена Кнежевић  76 гласова
2. Зоран Кнежевић–Зурђо 70 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    3

1. Јовица Орељ  93 гласова

2. Маријана Радун  85 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    4

1. Тамара Пилиповић 79 гласова

2. Војислав Кнежевић 118 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    5

1. Војислав Зубац  111 гласова

2. Маја Пилиповић  90 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    6

1. Вјештица Александар 63 гласа

На основу утврђених резултата 
гласања, 11 ( једанаест ) кандидата који 
су добили потребну већину гласова и 
тиме изабрани за чланове Савета Месне 
заједнице „Братство“ Бачка Паланка на 
изборима одржаним дана 16. јула 2017. 
године су (по броју добијених гласова):

1. Војислав Кнежевић 118 гласова

2. Војислав Зубац  111 гласова

3. Марко Драгосављевић 106 гласова

4. Јовица Орељ  93 гласова

5. Маја Пилиповић  90 гласова

6. Маријана Радун  85 гласова

7. Мирослав Вучковић 79 гласова

8. Тамара Пилиповић 79 гласова

9. Јелена Кнежевић  76 гласова

10. Зоран Кнежевић–Зурђо 70 гласова

11. Александар Вјештица 63 гласа

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БРАТСТВО“ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Комисија за спровођење 
избора за избор чланова
Савета Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка
Број: 31-52/2017
Датум: 16. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Комисије 
за спровођење избора

за избор чланова Савета 
Месне заједнице

„Братство“ Бачка Паланка
Душан Танкосић,

дипл. правник, с.р.
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На основу члана 42. Ста-
тута  Месне заједнице „Центар“ Бачка 
Паланка и Записника о раду Бирачких 
одбора на спровођењу гласања и утврђи-
вању резултата гласања за изборе чла-
нова Савета Месне заједнице „Центар“ 
Бачка Паланка, на изборима одржаним 
16.07.2017. године, Комисија за спро-
вођење избора за чланове Савета иза-
брана на седници Савета Месне зајед-
нице „Центар“ Бачка Паланка дана 
02.07.2017. године у саставу: Страхиња 
Обрадовић - председник, Дејан Тесла - 
заменик председника, Зорица Ивошевић 
- члан, Ивана Иванчић – заменик члана, 
Мико Јовановић– члан, Станислав Којић 
– заменик члана, подноси:

И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за чланове 
Савета Месне заједнице „Центар“ 

Бачка Паланка

1. Према изводима из бирачких 
спискова уписано је укупно 
6.203 бирача

2.  Да има 653 бирача који су гла-
сали

3. Да има 19 неважећих гласач-
ких листића

4. Да има 634 важећих гласачких 
листића

5. Да има укупно 11 канди-
дата предложених за чланове 
Савета Месне заједнице „Цен-
тар“ Бачка Паланка, који су 
појединачно добили следећи 
број гласова:

БИРАЧКО МЕСТО    10
     Име и презиме адреса број гласова

1. НАДЕЖДА ГАНИЋ - НАЂА, Бачка 
Паланка, Блок Партизан I 5/20.  
    94 гласа

2. МИРОСЛАВ ИВАНОВИЋ-МИШО, 
Бачка Паланка, Блок Партизан 2/9.      
    74 гласа

3. др ЈЕЛЕНА ЈЕФТИЋ, Бачка Паланка, 
Блок Партизан 3/18. 108 гласова

БИРАЧКО МЕСТО      11

1. ДРАГАН МЕДИЋ-МЕНГА, Бачка Па-
ланка, Војводе Живојина Мишића 39. 
             77 гласова

2. ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ-ПЕЂА, Бачка 
Паланка, Радничка 28.     97 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    12

1. ДРАГАНА ВРАЊЕШ, Бачка Паланка, 
Краља Петра  67.  105 гласова

2. ДУШАН ГРУБОР - ДУЈЧИ, Бачка 
Паланка, Иве Андрића 9.  95 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    13

1. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ-ЗОКА, Бачка 
Паланка, Димитрија Туцовића 1/13. 
    93 гласа

2. ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, Бачка Паланка, 
Хероја Пинкија 31. 88 гласова

БИРАЧКО МЕСТО    14

1. БОРИС СМИЉАНИЋ-БОРА, Бачка 
Паланка, Мајевичка 48. 31 глас

2. др ЗВЕЗДАНА ПЕТРОВИЋ, Бачка 
Паланка, Војводе Живојина Мишића 
128.    65 гласова

Према резултатима гласања на 
свим Бирачким местима, а сагласно Ста-
туту Месне заједнице „Центар“ Бачка 
Паланка добили су потребну већину 
гласова и тиме изабрани за чланове 
Савета Месне заједнице „Центар“ Бачка 
Паланка следећи кандидати /уписани по 
редоследу предаје кандидатуре/:
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        Име и презиме адреса број гласова
1. НАДЕЖДА ГАНИЋ - НАЂА, Бачка 

Паланка, Блок Партизан I 5/20.  
    94 гласа

2. МИРОСЛАВ ИВАНОВИЋ - МИШО, 
Бачка Паланка, Блок Партизан 2/9.      
    74 гласа

3. др ЈЕЛЕНА ЈЕФТИЋ, Бачка Паланка, 
Блок Партизан 3/18. 108 гласова

4. ДРАГАН МЕДИЋ-МЕНГА, Бачка 
Паланка, Војводе Живојина Мишића 39. 
    77 гласова

5. ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ - ПЕЂА, Бачка 
Паланка, Радничка 28. 97 гласова

6. ДРАГАНА ВРАЊЕШ, Бачка Паланка, 
Краља Петра  67.  105 гласова

7. ДУШАН ГРУБОР - ДУЈЧИ, Бачка 
Паланка, Иве Андрића 9.  95 гласова

8. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ-ЗОКА, Бачка 
Паланка, Димитрија Туцовића 1/13. 
    93 гласа

9. ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, Бачка Паланка, 
Хероја Пинкија 31. 88 гласова

10. БОРИС СМИЉАНИЋ-БОРА, Бачка  
Паланка, Мајевичка 48. 31 глас

11. др ЗВЕЗДАНА ПЕТРОВИЋ, Бачка 
Паланка, Војводе Живојина Мишића 
128.    65 гласова

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР“
БАЧКА ПАЛАНКА
Комисија за спровођење избора
за Савет МЗ „Центар“ Бачка Паланка
Број: 24/17
Датум: 17.07.2017. године

Председник Комисије 
за спровођење избора
за Савет МЗ „Центар“ 

Бачка Паланка,
Страхиња Обрадовић, с.р.
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На основу члана 42. Статута  
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 
и Записника о раду Бирачких одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању резул-
тата гласања за изборе чланова Савета 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка, 
на изборима одржаним 16.07.2017. године, 
Комисија за спровођење избора за чла-
нове Савета изабрана на седници Савета 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 
дана 28.06.2017. године у саставу: Раде 
Јелић - председник, Тања Рајшп - заме-
ник председника, Рајка Бингулац - члан, 
Војислав Максић – заменик члана, Жарко 
Ранисављевић – члан, Татјана Радивојков 
– заменик члана, подноси:

И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за чланове 

Савета Месне заједнице „Дунав“  
Бачка Паланка

1. Према изводима из бирачких 
спискова уписано је укупно 
3.924 бирача

2.  Да има 393 бирача који су гла-
сали

3. Да има  6  неважећих гласач-
ких листића

4. Да има 387 важећих гласачких 
листића

5. Да има укупно 11 канди-
дата предложених за чла-
нове Савета Месне заједнице 
„Дунав“ Бачка Паланка, који 
су појединачно добили сле-
дећи број гласова:

БИРАЧКО МЕСТО    7

1. Дарко Божовић, Бачка 6 75 гласова
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2. Божидар Станишић, Шафарикова 47 
    63 гласа

3. Милан Бугарски, Војина Пејчиновића 
Буце 18   59 гласова

4. Слободан Прпа, Југ. армије 53/2  
    65 гласова

БИРАЧКО МЕСТО      8

1. Бранислава Мишков – Брана, Дунав-
ска обала 209  58 гласова

2. Татјана Мајкић, Жарка Зрењанина 22                
    71 глас

3. Дуња Илић, Жарка Зрењанина 23/11 
    52 гласа

БИРАЧКО МЕСТО    9

1. Лазар Шарац, Веселина Маслеше 46 
    61 глас

2. Ема Данилов, Југословенске армије 44 
    68 гласова

3. Јелена Радусин, 20. октобра 16  
    85 гласова

4. Дуња Крнета, Веселина Маслеше 1 
    58 гласова 

Према резултатима гласања на 
свим Бирачким местима, а сагласно Ста-
туту Месне заједнице „Дунав“ Бачка 
Паланка добили су потребну већину гла-
сова и тиме изабрани за чланове Савета 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 
следећи кандидати /уписани по редо-
следу предаје кандидатуре/:

име и презиме адреса број гласова

1. Лазар Шарац, Веселина Маслеше 46 
    61 глас

2. Дарко Божовић, Бачка 6 75 гласова

3. Бранислава Мишков – Брана, Дунав-
ска обала 209  58 гласова

4. Ема Данилов, Југословенске армије 44 
    68 гласова

5. Јелена Радусин, 20. октобра 16  
    85 гласова

6. Божидар Станишић, Шафарикова 47 
    63 гласа

7. Милан Бугарски, Војина Пејчиновића 
Буце 18   59 гласова

8. Татјана Мајкић, Жарка Зрењанина 22                
    71 глас

9. Слободан Прпа, Југ. армије 53/2  
    65 гласова

10. Дуња Крнета, Веселина Маслеше 1 
    58 гласова 

11. Дуња Илић, Жарка Зрењанина 23/11 
    52 гласа

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДУНАВ“
БАЧКА ПАЛАНКА
Комисија за спровођење избора
за Савет МЗ „Дунав“ Бачка Паланка
Број: 104/17
Датум: 16.07.2017. године

Председник Комисије
 за спровођење избора
за Савет МЗ „Дунав“

Бачка Паланка,
Раде Јелић, с.р.

219

На основу члана 42. Статута 
Месне заједнице “Стари град” Бачка 
Паланка и записника о раду бирачких 
одбора на спровођењу гласања за избор 
чланова Савета Месне заједнице “Стари 
град” на изборима одржаним 16.07.2017. 
године, Комисија за спровођење избора  
у саставу Катица Вукчевић, председник 
комисије, Бошко Вуковић, заменик пред-
седника, Ђорђе Појужина, члан, Верица 
Петровић, заменик члана, доноси:
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ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за члано-
ве Савета Месне заједнице “Стари 

град” Бачка Паланка

1. Према изводу из бирачког 
списка има 6477 бирача

2. Да има 774 бирача који су гла-
сали по списку

3. Да има 16 неважећих гласач-
ких листића

4. Да има 758 важећих гласачких 
листића

5. Да је било 11(једанаест) канди-
дата за избор чланова Савета 
Месне заједнице “Стари град” 
Бачка Паланка који су поједи-
начно добили следећи број гла-
сова:

1. Зоран Баћина -  85 гласова

2. Урош Живић -  78 гласова

3. Јован Зарупски-Рупа - 150 гласова

4. Јелена Којић -  98 гласова

5. Јован Којић -  91 глас

6. Тихомир Кузман -  51 глас

7. Стеван Илић-Ћева - 83 гласа

8. Николина Мандић - 88 гласова

9. Душан Радовић -  93 гласа

10. Радослав Попин -  127 гласова

11. Милка Родић -  97 гласова
 

На основу утврђених резултата 
гласања 11(једанаест) кандидата са 
највећим бројем гласова  уједно и нови 
чланови Савета Месне заједнице”Стари 
град” Бачка Паланка су:

1. Јован Зарупски-Рупа - 150 гласова

2. Радослав Попин -  127 гласова

3. Јелена Којић -  98 гласова

4. Милка Родић -  97 гласова

5. Душан Радовић -  93 гласа

6. Јован Којић -  91 глас

7. Николина Мандић - 88 гласова

8. Зоран Баћина -  85 гласова

9. Стеван Илић-Ћева - 83 гласа

10. Урош Живић -  78 гласова

11. Тихомир Кузман -  51 глас

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА”СТАРИ ГРАД”
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 60/2017
17.07.2017. године

Председник Комисије 
за спровођење

избора за чланове 
Савета МЗ ”Стари град”,

Катица Вукчевић, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, текући рачун бр. 
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Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs
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