
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА У  ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I- 66-2/2018-25 
ДАНА: 30. јула 2018. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Краља Петра I бр. 16 
Телефон: 021/210-1192, Фаx:021/6045-587    
 
 

На основу члана 117. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр. 10/2016) и члана 3. 
Решења о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 26/2017) и члана 9. став 2. Правилника о 
одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 22/2017 и 19/2018), Комисија за оцену годишњих и посебних 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини 
Бачка Паланка 30.07.2018. године расписује 
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка 
(ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ) 

 
 

1. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских 
организација  износи 

 
1.050.000,00 

 
и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2018. годину Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр.38/2017) у разделу IV, функција 810-услуге рекреације и 
спорта, програмска класификација 1301-0001 – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, позиција 140, економска класификација 481-
Дотације спортским организацијама и Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка 
Паланка за 2018. годину („ Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 21/2018) у разделу 
IV, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 140, 
економска класификација 481- Дотације спортским организацијама 
 

2. Под посебним програмима подразумевају се следећа подручја у спорту: 



 
a) Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 

самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њихвој 
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

b) Организација и учешће на спортским такмичењима од посебног значаја за јединицу 
локалне самоуправе; 

 
3. Подносилац програма је у обавези да поднесе следећу документацију: 

o Уредно попуњен формулар (захтев) 
o Решење о регистрацији, 

 
4. Јавни позив се објављује на званичном сајту Општине Бачка Паланка и остаје 

отворен у времену од 31. јула 2018. године закључно са 13. августом 2018. 
године. 
 

5. Пријаве се подносе у затвореној коверти на следећу адресу: 
 

 ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
 Краља Петра I број 16, са назнаком: КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И 
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА-ПОСЕБНИ 
ПРОГРАМИ,  
поштом или предајом у канцеларију бр. 3 Општинске управе Општине Бачка Паланка 
 
6.  Документација по јавном позиву се може преузети на званичном сајту Општине 

Бачка Паланка. 
 

7. Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 064-12-40-178. 
 

 
 

П р е д с е д н и к 
                                                     Комисије за оцену годишњих и посебних програма 

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

 
___________________________ 
   Проф Др Душан Перић, с.р. 

 
 

 


