
Ред.

бр.
Назив органа Назив јавног конкурса Циљ јавног конкурса Тематска област јавног конкурса

Ко може да конкурише за средства на јавном 

конкурсу

Оквирни датум 

расписивања јавног 

конкурса

Планирани износ 

средстава (РСД)

Оквирни датум почетка 

реализације одабраних 

програма и пројеката 

Трајање одабраних програма и 

пројеката у оквиру појединачних 

конкурса

Посебни захтеви Одређена ограничења

1.

Комисија за оцену пројеката из 

области туризма, екологије и заштите 

животне средине

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области туризма, екологије и заштите 

животне средине

Подстицање и развој  привредних делатности (туризам, 

занатство, стари занати, традиционалне манифестације 

и др.) и афирмација о значају екологије и заштите 

животне средине.

Туризам, екологија и заштита животне средине

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

12. јануар 2019. 2.500.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

2.

Комисија за оцену пројеката из 

области социо хуманитарних 

делатности

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области социо хуманитарних делатности

Реализација активнпсти кпје се пднпсе

 на јачаое сарадое између владинпг

 и цивилнпг сектпра;развпј лпкалне

 заједнице у пбласти спцип-хуманитарнпг рада;

 афирмисаое људских и маоинских права у 

пбласти спцип-хуманитарнпг рада;

 развпј цивилнпг друштва у пбласти спцип-

хуманитарнпг рада;спцијална заштита; заштита 

деце и старих пспба; бпрачкп-инвалидска 

заштита; заштита лица са инвалидитетпм; 

ппдстицаое наталитета; превенција и заштита пд 

бплести зависнпсти; активнпст пензипнерских 

прганизација; афирмисаое женских права; 

превенција насиља; реализација хуманитарних 

прпјеката и других прпјеката кпји искључивп и 

неппсреднп следе јавне пптребе Општине Бачка 

Паланка и афирмацију грађанскпг активизма.

Социо хуманитарне делатности

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

12. јануар 2019. 2.000.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

3.
Комисија за оцену пројеката из 

области културе

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области културе

Реализација прпјеката из пбласти 

заштите, пчуваоа и презентације

 неппкретнпг културнпг наслеђа; 

из пбласти заштите, пчуваоа

 и презентације археплпшкпг наслеђ

а; из пбласти заштите, пчуваое и 

презентације музејскпг наслеђа; из

 пбласти заштите, пчуваоа и

 презентације архивске грађе; из

 пбласти заштите, пчуваоа и

 презентације нематеријалнпг културнпг

 наслеђа; прпграма кпји дппринпсе 

ппдизаоу културне свести, намеоени

 јавнпсти, а нарпчитп младима и деци; прпграма 

кпји дппринпсе развпју регипналне и 

међунарпдне сарадое у пбласти културе и 

културнпг наслеђа: прпграма кпји дппринпсе 

устанпвљаваоу и пдржаваоу манифестација и 

такмичеоа из пбласти културе.

Култура

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

12. јануар 2019. 4.500.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

4.
Комисија за оцену пројеката 

удружења грађана

Јавни позив за суфинансирање пројеката 

удружења грађана

Суфинансираое прпјеката из пбласти;

 науке, предузетништва, пбразпваоа

, заштите пптрпшача итд.

Образовање, наука, предузетништво, заштита потрошача и сл.

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

12. јануар 2019. 800.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

5. Председник општине

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 

цркава и традиционалних верских заједница на 

територији општине Бачка Паланка у 

2019.години

Суфинансираое изградое или

 пбнпве црквених и верских 

пбјеката; инвестицпнпг и

 текућег пдржаваоа црквених

 и верских пбјеката; адаптациј

е или рекпнструкције цркава

 и верских пбјеката; прганизације

 црквених манифестација (пбележаваое

 традиципналних гпдишоица), научне

 и издавачке делатнпсти

Цркве и традиционалне верске заједнице

Традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице чијји 

се објекти налазе на територији општине Бачка Паланка

12. јануар 2019. 5.000.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

6.

Комисија за оцену годишњих и 

посебних програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Бачка Паланка

Јавни позив за финансирање и суфинансирање 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини Бачка Паланка за 2019.годину 

(ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ)

Ппдстицаое и ствараое услпва

 за унапређеое сппртске рекреације, 

пднпснп бављеоа грађана сппртпм,

 изградоа, пдржаваое и ппремаое

 сппртских пбјеката на теритприји 

ЈЛС; прганизација сппртских такмичеоа

 пд ппсебнпг значаја за ЈЛС; 

физичкп васпитаое деце 

предшкплскпг узраста и шкплски

 сппрт (унапређеое физичкп

г вежбаоа, и др.),; стипендираое

 за сппртскп усавршаваое

Спорт

Спортске организације

19. јануар 2019. 32.000.000,00 март-април 2019. до краја 2019.

Календар јавних конкурса за су/финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Бачка Паланка у 2019. години

Јавни конкурси које расписује ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
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бр.
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Ко може да конкурише за средства на јавном 

конкурсу

Оквирни датум 

расписивања јавног 

конкурса
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програма и пројеката 
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Посебни захтеви Одређена ограничења

7. Председник општине

Jaвни конкурс за

 суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине 

Бачка Паланка у 2019.години

Оствариваое јавнпг интереса

 свих грађана Општине Бачка 

Паланка у пбласти јавнпг инфпрмисаоа

, развпј медијскпг плурализма, увпђеое

, ппбпљшаое или прпширеое прпграмских

 садржаја у нпвинама или електрпнским

 медијима, укључујући и интернет

 странице, на језицима наципналних маоина

 кпји се кпристе на теритприји Општине

 Бачка Паланка, кпји дппринпсе

 истинитпм, непристраснпм, правпвременп

м и пптпунпм инфпрмисаоу свих грађана;

 заштита и развпј људских права и демпкратије,

 унапређиваое правне и спцијалне државе; 

рпдна равнпправнпст, слпбпдан развпј личнпсти, 

брига п пспбама са инвалидитетпм и заштита 

деце и младих, развпј културнпг и уметничкпг 

Информисање

Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у 

АПР;правно лице, односно предузетник који се бави 

производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће 

суфинансиран медијски садржај бити реализован путем 

медија који је уписан у Регистар медија

фебруар 2019. 12.000.000,00 април 2019. до краја 2019.

8.

Комисија за оцену пројеката из 

области туризма, екологије и заштите 

животне средине

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области туризма, екологије и заштите 

животне средине

Подстицање и развој  привредних делатности (туризам, 

занатство, стари занати, традиционалне манифестације 

и др.) и афирмација о значају екологије и заштите 

животне средине.

Туризам, екологија и заштита животне средине

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

јул 2019. 250.000,00 септембар 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

9.

Комисија за оцену пројеката из 

области социо хуманитарних 

делатности

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области социо хуманитарних делатности

Реализација активнпсти кпје се пднпсе

 на јачаое сарадое између владинпг

 и цивилнпг сектпра;развпј лпкалне

 заједнице у пбласти спцип-хуманитарнпг рада;

 афирмисаое људских и маоинских права у 

пбласти спцип-хуманитарнпг рада;

 развпј цивилнпг друштва у пбласти спцип-

хуманитарнпг рада;спцијална заштита; заштита 

деце и старих пспба; бпрачкп-инвалидска 

заштита; заштита лица са инвалидитетпм; 

ппдстицаое наталитета; превенција и заштита пд 

бплести зависнпсти; активнпст пензипнерских 

прганизација; афирмисаое женских права; 

превенција насиља; реализација хуманитарних 

прпјеката и других прпјеката кпји искључивп и 

неппсреднп следе јавне пптребе Општине Бачка 

Паланка и афирмацију грађанскпг активизма.

Социо хуманитарне делатности

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

јул 2019. 250.000,00 септембар 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

10.
Комисија за оцену пројеката из 

области културе

Јавни позив за суфинансирање пројеката у 

области културе

Реализација прпјеката из пбласти 

заштите, пчуваоа и презентације

 неппкретнпг културнпг наслеђа; 

из пбласти заштите, пчуваоа

 и презентације археплпшкпг наслеђ

а; из пбласти заштите, пчуваое и 

презентације музејскпг наслеђа; из

 пбласти заштите, пчуваоа и

 презентације архивске грађе; из

 пбласти заштите, пчуваоа и

 презентације нематеријалнпг културнпг

 наслеђа; прпграма кпји дппринпсе 

ппдизаоу културне свести, намеоени

 јавнпсти, а нарпчитп младима и деци; прпграма 

кпји дппринпсе развпју регипналне и 

међунарпдне сарадое у пбласти културе и 

културнпг наслеђа: прпграма кпји дппринпсе 

устанпвљаваоу и пдржаваоу манифестација и 

такмичеоа из пбласти културе.

Култура

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

јул 2019. 250.000,00 септембар 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

11.
Комисија за оцену пројеката 

удружења грађана

Јавни позив за суфинансирање пројеката 

удружења грађана

Суфинансираое прпјеката из пбласти;

 науке, предузетништва, пбразпваоа

, заштите пптрпшача итд.

Образовање, наука, предузетништво, заштита потрошача и сл.

Удружења грађана која су регистрована на територији 

Општине Бачка Паланка

јул 2019. 250.000,00 септембар 2019. до краја 2019.

Право учешћа имају удружења која су регистрована на 

територији Општине Бачка Паланка више од две године 

од расписивања конкурса; удружења која су регистрована 

мање од две године од расписивања конкурса, под 

условом да су партнери на пројекту са удружењима која 

су регистрована дуже од две године, пројектне активности 

морају се реализовати на територији Општине Бачка 

Паланка до краја буџетске године; једно удружење може 

учествовати само са једним предлогом пројекта

Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од 

вредности пројекта; минимални износ средстава који се додељује по једној пријави 

је 30.000,00 динара, а максимални не сме износити више од 200.000,00 динара.

12.

Комисија за оцену годишњих и 

посебних програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Бачка Паланка

Jaвни конкурс за

 суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине 

Бачка Паланка у 2019.години

Ппдстицаое и ствараое услпва

 за унапређеое сппртске рекреације, 

пднпснп бављеоа грађана сппртпм,

 изградоа, пдржаваое и ппремаое

 сппртских пбјеката на теритприји 

ЈЛС; прганизација сппртских такмичеоа

 пд ппсебнпг значаја за ЈЛС; 

физичкп васпитаое деце 

предшкплскпг узраста и шкплски

 сппрт (унапређеое физичкп

г вежбаоа, и др.),; стипендираое

 за сппртскп усавршаваое

 категприсаних сппртиста, ппсебнп

 перспективних сппртиста.

Спорт

Спортске организације

септембар 2019. 2.000.000,00 октобар 2019. до краја 2019.


