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На основу става 1. и 2. члана 76. 
Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“ број 72/2009) и ста-
ва 2. члана 109. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 15. седници, одржаној дана 
14. фебруара 2013. године, доноси

ПРАВИЛНИК
 о начину, критеријумима и 

мерилима за избор пројеката у 
култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређују начин, мерила и критеријуми за 
избор пројеката у култури који се фи-
нансирају и суфинансирају из буџета 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Финансирање и суфинансирање 
пројеката у култури, као и пројеката 
уметничких, односно стручних и науч-
них истраживања у култури (у даљем 
тексту: пројекти) врши се на основу ја-
вног конкурса (у даљем тексту: конкурс) 

који расписује Одељење за друштвене 
делатности.

Члан 3. 

(1) Конкурс се објављује на зва-
ничној интернет страни Oпштине Бачка 
Паланка, као и у неком од дневних јав-
них гласила које излази на територији 
Општине Бачка Паланка.

(2) Рок за подношење пријава на 
конкурс из става 1. овог члана не може 
бити краћи од 30 дана од дана објављи-
вања у дневном јавном гласилу.

(3) Конкурси се расписују за сваку 
наредну буџетску годину најкасније до 1. 
октобра текуће године.

Члан 4. 

(1) О избору пројеката по расписа-
ном конкурсу на предлог Kомисије одлу-
чује Одељење за друштвене делатности 
уз сагласност Председника општине.

Комисија разматра пројекте у об-
ласти:

1. за заштиту, очување и презен-
тацију непокретног културног 
наслеђа;

2. за заштиту, очување и презен-
тацију археолошког наслеђа;

3. за заштиту, очување и презен-
тацију музејског наслеђа;
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4. за заштиту, очување и презен-
тацију архивске грађе;

5. за заштиту, очување и пре-
зентацију нематеријалног 
наслеђа;

6. за избор пројеката у области 
научноистраживачке и едука-
тивне делатности у култури;

7. за аматерско културно и умет-
ничко стваралаштво, изворно 
народно стваралаштво и очу-
вање нематеријалног култур-
ног наслеђа;

8. за културне делатности наци-
оналних мањина у Републици 
Србији;

9. за културне делатности Срба у 
иностранству;

10. за културне делатности особа 
са инвалидитетом;

11. за културне делатности деце и 
за децу и младе.

(2) Комисију из става 1. овог чла-
на, чине председник и четири члана, коју 
образује Председник општине.

Члан 5. 

Пројекти који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка морају да испуњавају најмање 
три од следећих критеријума:

1. квалитет, значај и садржајна 
иновативност понуђеног проје-
кта;

2. подстицање разноликости кул-
турних израза;

3. одрживост пројекта;

4. обезбеђивање услова за 
доступност културних вред-
ности грађанима и омогућа-
вање њиховог масовног ко-
ришћења;

5. промовисање културе Репу-
блике Србије у свету и њихо-
ва укљученост у међународне 
мреже и пројекте;

6. подстицање дечијег ствара-
лаштва и стваралаштва за децу 
и младе у култури;

7. подстицање културног и умет-
ничког стваралаштва особа са 
инвалидитетом и доступност 
културних садржаја особама 
са инвалидитетом;

8. обезбеђивање услова за оства-
ривање и заштиту култур-
ног идентитета националних 
мањина у Републици Србији и 
Срба у иностранству;

9. омогућавање услова за равно-
меран културни развој у Репу-
блици Србији и децентрализа-
цију културе;

10. примена нових технологија и 
умрежавање;

11. да су у функцији обележавања 
најзначајнијих јубилеја у кул-
тури;

12. дугорочност пројекта;

13. реалан финансијски план и 
различити облици финанси-
рања (копродукција, партнер-
ство и слично);

14. да је аутор, односно органи-
затор пројекта извршио своје 
обавезе према учесницима 
у досадашњим пројектима и 
Скупштини општине Бачка 
Паланка.

Члан 6. 

Мерила за избор пројеката који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Општине Бачка Паланка по областима у 
култури су следећа:
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1) за област заштите, очувања и 
презентације непокретног културног 
наслеђа:

1. допринос заштити и ко-
ришћењу непокретног култур-
ног наслеђа,

2. допринос интегралној зашти-
ти културног наслеђа и одржи-
вом развоју,

3. допринос популаризацији и 
промоцији непокретног кул-
турног наслеђа,

4. значај за развој информацио-
ног друштва и друштва знања,

5. категорија непокретног кул-
турног добра,

6. степен угрожености непокрет-
ног културног наслеђа,

7. обезбеђивање услова за 
доступност садржаја, грађе 
или услуга јавности,

8. допринос стварању културних 
садржаја намењених деци и 
младима,

9. допринос сарадњи и умрежа-
вању са истородним, односно 
разнородним установама кул-
туре, образовања, односно на-
уке,

10. значај пројекта за развој и 
унапређење струке и пости-
зање нових научних резултата,

11. наставак вишегодишњих 
пројеката који су имали значај-
не резултате у претходним го-
динама, односно фазама,

12. публиковање и презентација 
резултата истраживања,

13. допринос примени савремених 
метода, међународних и ев-
ропских стандарда у области 

заштите непокретног култур-
ног наслеђа,

14. допринос пројекта развоју ре-
гионалне и међународне са-
радње у области заштите не-
покретног културног наслеђа,

15. остварена подршка јединица 
локалне самоуправе у оствари-
вању пројеката,

16. усавршавање стручњака у 
земљи и иностранству;

2) за област заштите и очувања и 
презентације археолошког наслеђа:

1. допринос заштити и ко-
ришћењу археолошког наслеђа,

2. допринос интегралној зашти-
ти културног наслеђа и одржи-
вом развоју,

3. допринос популаризацији 
и промоцији археолошког 
наслеђа,

4. значај за развој информацио-
ног друштва и друштва знања,

5. категорија, односно тип заш-
тите,

6. степен угрожености археолош-
ког налазишта,

7. обезбеђивање услова за 
доступност садржаја, грађе 
или услуга јавности,

8. допринос стварању културних 
садржаја намењених деци и 
младима,

9. допринос сарадњи и умрежа-
вању са истородним, односно 
разнородним установама кул-
туре, образовања, односно на-
уке,

10. значај пројекта за развој и 
унапређење струке и пости-
зање нових научних резултата,
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11. наставак вишегодишњих 
пројеката који су имали значај-
не резултате у претходним го-
динама, односно фазама,

12. публиковање и презентација 
резултата истраживања,

13. допринос примени савремених 
метода, међународних и ев-
ропских стандарда у области 
заштите археолошког наслеђа,

14. допринос пројекта развоју ре-
гионалне и међународне са-
радње у области заштите архе-
олошког наслеђа,

15. остварена подршка јединица 
локалне самоуправе у оствари-
вању пројеката,

16. усавршавање стручњака у 
земљи и иностранству;

3) за област заштите, очувања и 
презентације музејског наслеђа:

1. допринос заштити и ко-
ришћењу музејског наслеђа,

2. допринос интегралној зашти-
ти културног наслеђа и одржи-
вом развоју,

3. допринос популаризацији и 
промоцији музејског наслеђа,

4. значај за развој информацио-
ног друштва и друштва знања,

5. категорија, односно тип заш-
тите,

6. степен угрожености музејског 
наслеђа,

7. обезбеђивање услова за 
доступност садржаја, грађе 
или услуга јавности,

8. допринос стварању културних 
садржаја намењених деци и 
младима,

9. допринос сарадњи и умрежа-
вању са истородним, односно 

разнородним установама кул-
туре, образовања, односно на-
уке,

10. значај пројекта за развој и 
унапређење струке и пости-
зање нових научних резултата,

11. наставак вишегодишњих 
пројеката који су имали значај-
не резултате у претходним го-
динама, односно фазама,

12. публиковање и презентација 
резултата истраживања,

13. допринос примени савремених 
метода, међународних и ев-
ропских стандарда у области 
заштите музејског наслеђа,

14. допринос пројекта развоју ре-
гионалне и међународне са-
радње у области заштите му-
зејског наслеђа,

15. остварена подршка јединица 
локалне самоуправе у оствари-
вању програма,

16. усавршавање стручњака у 
земљи и иностранству;

4) за област заштите, очувања и 
презентације архивске грађе:

1. допринос заштити и ко-
ришћењу архивског наслеђа,

2. допринос интегралној зашти-
ти културног наслеђа и одржи-
вом развоју,

3. допринос популаризацији и 
промоцији архивског наслеђа,

4. значај за развој информацио-
ног друштва и друштва знања,

5. категорија, односно тип заш-
тите,

6. степен угрожености архивског 
наслеђа,



18. фебруар 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 4/2013 - страна 37  

7. обезбеђивање услова за 
доступност садржаја, грађе 
или услуга јавности,

8. допринос стварању културних 
садржаја намењених деци и 
младима,

9. допринос сарадњи и умрежа-
вању са истородним, односно 
разнородним установама кул-
туре, образовања, односно на-
уке,

10. значај пројекта за развој и 
унапређење струке и пости-
зање нових научних резултата,

11. наставак вишегодишњих 
пројеката који су имали значај-
не резултате у претходним го-
динама, односно фазама,

12. публиковање и презентација 
резултата истраживања архив-
ског наслеђа,

13. допринос примени савремених 
метода, међународних и ев-
ропских стандарда у области 
заштите архивског наслеђа,

14. допринос пројекта развоју ре-
гионалне и међународне са-
радње у области заштите ар-
хивског наслеђа,

15. остварена подршка јединица 
локалне самоуправе у оствари-
вању пројеката,

16. усавршавање стручњака у 
земљи и иностранству;

5) за област заштите, очувања и 
презентације нематеријалног културног 
наслеђа:

1. допринос заштити, очувању 
и коришћењу нематеријалног 
културног наслеђа,

2. допринос интегралној зашти-
ти културног наслеђа и одржи-
вом развоју,

3. допринос популаризацији и 
промоцији нематеријалног 
културног наслеђа,

4. значај за развој информацио-
ног друштва и друштва знања,

5. категорија, односно тип заш-
тите,

6. степен угрожености немате-
ријалног културног наслеђа,

7. обезбеђивање услова за 
доступност садржаја, грађе 
или услуга јавности,

8. образовни, информативни и 
програми који доприносе по-
дизању свести, намењени јав-
ности, а нарочито младима и 
деци,

9. едукативни програми у окви-
ру заједница и група, носила-
ца нематеријалног културног 
наслеђа,

10. активности за изградњу ка-
пацитета у области очувања 
нематеријалног културног 
наслеђа, а нарочито упра-
вљања и научних истражи-
вања,

11. допринос сарадњи и умрежа-
вању са истородним, односно 
разнородним установама кул-
туре, образовања, односно на-
уке,

12. значај пројекта за развој и 
унапређење струке и пости-
зање нових научних резултата,

13. наставак вишегодишњих 
пројеката који су имали значај-
не резултате у претходним го-
динама, односно фазама,

14. публиковање и презентација 
резултата истраживања,

15. допринос примени савремених 
метода, међународних и ев-



38 страна - Број 4/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       18 фебруар 2013. године

ропских стандарда у области 
заштите нематеријалног кул-
турног наслеђа,

16. допринос пројекта развоју ре-
гионалне и међународне са-
радње у области заштите нема-
теријалног културног наслеђа,

17. остварена подршка јединица 
локалне самоуправе у оствари-
вању пројеката,

18. усавршавање стручњака у 
земљи и иностранству;

уметност:

I за област издавачке делатности 
- периодичне публикације из области 
уметности 

II за област музике (стваралаштво, 
продукција и интерпретација):

(1) музички уметници:

 - висок уметнички квалитет и 
професионалност у раду,

 - очување традиционалних 
вредности у области музичког 
стваралаштва и извођаштва у 
целини,

 - допринос децентрализацији 
културе и културној сарадњи,

 - подршка квалитетним и савре-
мено осмишљеним индивиду-
алним ауторским пројектима,

 - подршка пројектима који 
доприносе јачању капацитета, 
умрежавању и професионали-
зацији рада установа култу-
ре, организација и удружења 
грађана,

 - квалитетно осмишљена регио-
нална и међународна културна 
сарадња,

 - подршка пројектима млађих 
уметника који су делимично 

или до сада нису финансирани 
из буџета,

(2) композитори:

 - значајне годишњице компози-
тора из прошлости и јубилеји 
савремених композитора,

 - трајност, одрживост, инова-
тивност и осмишљеност ма-
нифестација, фестивала, кон-
церата и издавачке делатности 
(партитуре, компакт дискови, 
публикације) који доприносе 
афирмацији српске музике,

 - осмишљеност представљања 
српске музичке баштине на 
целој територији Републике 
Србије и подршка пројектима 
који доприносе децентрализа-
цији,

 - високи уметнички квалитет 
пројеката који представљају 
српску уметничку музику у 
иностранству;

6) за област научноистраживачке 
и едукативне делатности у култу-
ри:

(1) научноистраживачка делат-
ност

 - научна, развојна и примењена 
истраживања, израда студија 
и анализа у области културе, 
уметности, културе политике 
и организације у култури, при-
купљање информација и доку-
ментације о култури, уметнос-
ти и медијима у земљи и ино-
странству,

 - научноистраживачки рад у 
функцији едукације запосле-
них у установама и организа-
цијама културе Републике Ср-
бије, теоретски и практично,

 - успостављање међународне на-
учне и културне сарадње ради 
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брже интеграције у светске на-
учне, друштвене, културне и 
уметничке токове, као и укљу-
чивање у европски истражи-
вачки простор, са акцентом на 
промоцији наших стручњака 
у култури и уметности у ино-
странству,

 - повезаност са системом висо-
ког образовања: програм уса-
вршавања кадрова за научно-
истраживачки рад у култури,

(2) едукативна делатност

 - организација скупова који се 
баве значајем едукације умет-
ности у школовању младих: 
основним, средњим школама и 
факултетима (сарадња са Ми-
нистарством просвете),

 - стално стручно усавршавање 
учесника у култури и умет-
ности као део професионалног 
развоја,

 - истраживање и разумевање 
наше и светске културне и 
уметничке праксе,

 - сарадња са министарством на-
длежним за просвету и ЗУОВ 
(Центар за перманентну еду-
кацију) у виду семинара и ос-
талих облика перманентног 
професионалног усавршавања 
у култури и уметности;

7) за област аматерског култур-
но-уметничког стваралаштва, изворног 
народног стваралаштва и очувања нема-
теријалног културног наслеђа:

1. допринос очувању, односно 
презентацији културне башти-
не,

2. значај за равномеран регионал-
ни развој Републике Србије,

3. значај за поједине регионе,

4. заступљена сарадња са струч-
ним институцијама и поједин-
цима,

5. уколико се ради о снимању му-
зичког или видео материјала, 
садржина мора бити од велике 
вредности, односно некомер-
цијалног карактера,

6. уколико се ради о међународ-
ним гостовањима, да је реч о 
репрезентативном представ-
нику, односно о престижном 
међународном фестивалу,

7. уколико су пројекти научног, 
односно истраживачког ка-
рактера, само под условом да 
их реализују стручна лица и 
да имају конкретне резулта-
те за област за коју је конкурс 
расписан;

8) за област културне делатности 
националних мањина у Републици Ср-
бији:

1. учешће стручних лица у изра-
ди, односно реализацији проје-
ката,

2. материјално-техничке могућ-
ности апликаната за реализа-
цију пројеката,

3. добра сарадња са локалном 
заједницом,

4. ширина и одрживост пројека-
та,

5. значај пројеката за очување 
културних вредности припа-
дника мањина у Републици 
Србији, као и за међукултурну 
сарадњу;

9) за област културних делатности 
Срба у иностранству:

1. очување културног идентите-
та Срба у иностранству,
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2. презентација културе Репу-
блике Србије у иностранству 
на високом уметничком нивоу,

3. подстицање непосредне са-
радње установа, организација 
и појединаца Срба у иностран-
ству са установама, организа-
цијама и стручњацима из Ре-
публике Србије,

4. јачање капацитета, умрежа-
вање и професионализација 
рада појединаца, установа и 
организација Срба у иностран-
ству,

5. укљученост деце и младих,

6. мултикултуралност,

7. економичност и дугорочност,

8. пројекти који су у претход-
ном периоду препознати као 
најзначајнији од стране Ми-
нистарства;

10) за област културних делат-
ности особа са инвалидитетом:

1. доприносе интеграцији особа 
са инвалидитетом у културни 
и социјални живот заједнице,

2. развијају креативне, уметнич-
ке и интелектуалне потенција-
ле особа са инвалидитетом,

3. доприносе подизању свести, 
едукацији и сензибилизацији 
јавности о потребама особа са 
инвалидитетом,

4. пројекти у којима су особе са 
инвалидитетом непосредни 
учесници, а не само корисни-
ци;

11) за област културних делат-
ности деце и за децу и младе (под појмом 
"млади" подразумева се узраст од 15-25 
година):

1. подстичу развој дечје културе,

2. доприносе презентацији разних 
области дечјег стваралаштва,

3. култури усменог и писаног из-
ражавања,

4. визуелне уметности,

5. музичке уметности,

6. обичаја и традиције,

7. подижу ниво учествовања 
деце и младих у културним ак-
тивностима,

8. подстичу и афирмишу дечје 
стваралаштво и њихову креа-
тивност,

9. промовишу знања и вредности,

10. доприносе очувању и ревита-
лизацији традиционалне дечје 
културе као културне башти-
не,

11. подстичу стваралаштво деце и 
за децу,

12. доприносе стварању услова 
за развој дечјег стваралаштва 
и образовања у свим гранама 
уметности и културног развоја,

13. обезбеђују сигурно и подсти-
цајно окружење за децу,

14. промовишу превенцију и заш-
титу деце од насиља,

15. сарадња различитих типова 
установа културе,

16. испуњавају стваралачким 
садржајима дечју доколицу,

17. погодност апликаната.

Члан 7. 

Резултати конкурса објављују се 
на званичној интернет страни Општине 
Бачка Паланка и у „Службеном листу 
Општине“.
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Члан 8. 

Председник општине може закљу-
чити уговор о суфинансирању пројеката 
у култури и без јавног конкурса, ако се 
ради о изузетно значајном пројекту који 
није било могуће унапред планирати, 
уколико тај пројекат испуњава најмање 
три од критеријума утврђених у члану 5. 
овог правилника, у складу са Законом о 
култури . 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка".

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-40-17/2013
14. фебруар  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,
Бојан Радман, с.р.

18

На основу члана 109. став 2. Ста-. став 2. Ста- став 2. Ста-. Ста- Ста-
тута општине Бачка Паланка („Служ-„Служ-Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ 
број 17/2008 и  2/2010) и члана 33. став 
1. Пословника о раду Општинског већа 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" бр.19/2008") Општинско веће Општи-
не Бачка Паланка на својој 15. седници , 
одржаној дана 14. фебруара 2013. године, 
доноси  

ПРАВИЛНИК
о начину суфинансирања пројеката  

удружења грађана из области 
социјалне, дечије и борачко – 

инвалидске заштите, екологије и 
заштите животне средине

Члан 1.

Овим Правилником одређују се 
услови, начин, области, критеријуми и 
поступак суфинансирања пројеката уд-
ружења грађана из области социјалне, 
дечије и борачко – инвалидске заштите; 
екологије и заштите животне средине  
(у даљем тексту: удружења) средствима 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Право учешћа у расподели сред-
става буџета Општине Бачка Паланка, 
имају удружења која су регистроване 
на територији Општине Бачка Палан-
ка, односно имају седиште или огранак 
на овом подручју као општинске, међу-
општинске, регионалне или републичке, 
с тим да све пројектне активности морају 
реализовати на територији  Општине Ба-
чка Паланка .

Члана 3.

По овом Правилнику Општина 
Бачка Паланка  узима учешће у суфи-
нансирању пројеката,  а средства за су-
финансирање опредељују се Одлуком о 
буџету општине Бачка Паланка за сваку 
буџетску годину. 

O избору пројеката на предлог Ко-збору пројеката на предлог Ко-
мисије одлучује Одељење за друштвене 
делатности Oпштинске управе Општине 
Бачка Паланка  (у даљем тексту: Коми-
сија) уз сагласност председника општи-
не Бачка Паланка .

Члан 4.

Једно удружење може учествова-
ти са једним предлогом пројекта на јед-
ном конкурсу. Вредност тражених сред-
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става из буџета Општине Бачка Паланка 
не сме бити већа од 400.000,00 динара. 

Члан 5.

Средства намењена удружењима 
из чл. 2 овог Правилника могу да се ко- 2 овог Правилника могу да се ко-2 овог Правилника могу да се ко-
ристе за реализацију пројеката и захтева 
из следећих области:

 - активности које се односе на 
јачање сарадње између влади-
ног, цивилног и бизнис секто-
ра;

 - подстицања и развоја привред-
них и пољопривредних делат-
ности ( туризам, занатство, 
стари и ретки занати, задру-
гарство и др. );

 - развој локалне заједнице;

 - екологија, заштита животне 
средине, здравља грађана и 
заштита животиња;

 - афирмисање људских и мањин-
ских права; 

 - програми за предшколску и 
школску децу; 

 - програми за омладину;

 - програми за стара лица;

 - програми из области формал-
ног и неформалног образо-
вања, науке, културе, инфор-
мисања;

 - развој цивилног друштва;

 - волонтеризам;

 - социјална заштита;

 - борачко-инвалидска заштита; 

 - заштита лица са инвалидите-
том; 

 - подстицање наталитета;

 - превенција и заштита од бо-
лести зависности;

 - активности пензионерских ор-
ганизација;

 - афирмисање женских права;

 - превенција насиља;

 - хуманитарних пројеката и 
других пројеката који искљу-
чиво и непосредно следе јавне 
потребе општине Бачка Палан-Бачка Палан-
ка и афирмацију грађанског 
активизма.

Члан 6.

Финансирање и суфинансирање 
пројеката у области  социјалне, дечије 
и борачко – инвалидске заштите; еколо-
гије и заштите животне средине врши се 
на основу јавног конкурса (у даљем тек-
сту: Конкурс) који расписује Одељење за 
друштвене делатности.

Јавни конкурс се расписује једном 
годишње.

Ако се на основу прихваћених 
пријава по конкурсима не искористе сва 
финансијска средства буџета планирана 
за пројекте из одређене области, јавни 
конкурс се може расписати и више пута.

Поступак јавног конкурса у име 
Општине Бачка Паланка оперативно 
спроводи надлежна Комисија председ- председ-
ника Општине Бачка Паланка.

Члан 7.

Текст конкурса садржи:

1. Опште услове конкурса

2. Начин подношења пријава

3. Одлучивање по пријавама 

4. Трајање Конкурса
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Ближа упуства за подносиоце 
предлога пројеката о условима за подно-
шење пријава и критеријумима за доде-
лу средстава за финансирање пројеката 
за област за коју се расписује јавни кон-
курс, као извод из овог Правилника из-
даваће се и објављивати као прилог уз 
текст конкурса.

Јавни конкурс за доделу и ко-
ришћење средстава објављује се на зва-
ничној интернет презентацији Општине 
Бачка Паланка.

Члан 8.

За учешће на Конкурсу неопходно је:

Доставити један штампани ори-
гинал конкурсне документације који је 
потписан и оверен печатом (на местима 
која су за то предвиђена) .

Подносиоци пријава своје предло-
ге пројеката попуњавају на српском је-
зику, ћирилично писмо (фонт Ариал 10).

Пријавни образац, треба попу-
нити јасно и прецизно,  како би пријава 
могла да се процени на најбољи могући 
начин .

Пријава у којој је конкурсна доку-
ментација написана руком или писаћом 
машином неће се сматрати важећом.

Комплетна конкурсна докумен-
тација се доставља у једној запечаћеној 
пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка или шаље поштом на доле назна-
чену адресу: 

Општина Бачка Паланка

Одељење за друштвене делат-
ности

Комисија за оцену пројеката из об-
ласти социјалне, дечије и борачко-инва-
лидске заштите, науке, екологије и заш-
тите животне средине

Краља Петра Првог 16

21400 Бачка Паланка

Пријаве послате на било који дру-
ги начин (нпр. факсом или електронском 
поштом) или испоручене на другу адре-
су неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садр-
жати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ, ДЕЧИЈЕ И 
БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, 
НАУКЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Име подносиоца пријаве, адреса 
подносиоца пријаве, назив пројекта.

Члан 9.

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од 15 дана 
ни дужи од 30 дана. Благовременом дос-
тавом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека по-
следњег дана утврђеног рока (печат по-
ште), без обзира на датум приспећа.

Члан 10.

Пријаве за доделу средстава Ко-
мисија оцењује према мерилима и кри-
теријумима прописаним овим Правил-
ником.

Сви пројекти које су подносиоци 
пријава предали ће бити процењени у 
складу са следећим мерилима и крите-
ријумима:
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Мерила

Административна провера

Сви пројекти који буду послати у 
предвиђеном року биће укључени у про-
цес административне провере докумен-
тације.

Администартивна провера састоји 
се из два дела:

1. Провера да ли је пријава ком-
плетна, односно да ли је под-
нета целокупна документација 
у складу са листом за проверу 
и да ли је документација под-
нета у траженој форми;

2. Провера да ли подносилац 
пријаве, партнери и пројекат 
(предложене активности) задо-
вољавају критеријуме поста-
вљене у Правилнику, да ли је 
трајање и максимални износ 
донације у складу са правили-
ма конкурса.

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера 
представља процену квалитета предлога 
пројекта и предлога буџета. Процена ће 
бити спроведена у складу са критерију-
мима из овог Правилника, на начин како 
следи:

Критеријуми 
1. Релевантност - квалитет пројекта

Колико квалитет пројектне идеје 
доприноси реализацији предмета кон-
курса, побољшању квалитета живота 
грађана и целовитом решавању одређе-
ног питања?

Максимално 10 бодова

Колико су јасно дефинисане и 
стратешки одабране циљне групе, коли-
ки је број директних корисника?

Максимално 5 бодова

Да ли су опис проблема, предус-
лови реализације и релевантни ризици 
јасно дефисани?

Максимално 5 бодова

2. Методологија

Да ли су активности које су плани-
ране у пројекту одговарајуће, усклађене 
са циљевима и очекиваним резултатима?

Максимално 5 бодова

Да ли су планирани резултати ре-
ални? Да ли пројекат садржи објективно 
мерљиве резултате активности?

Максимално 5 бодова

Да ли је план реализације проје-
кта добро разрађен и изводљив?

Максимално 5 бодова

3.Одрживост пројекта

 Да ли ће активности предвиђене 
пројектом имати конкретан утицај на 
циљне групе?

 Максимално 5 бодова

Да ли су очекивани резултати 
пројекта одрживи?

  Максимално 5 бодова

4.Буџет и рационалност трошкова

Да ли је предложени трошак неоп-
ходан за имплементацију пројекта?

Максимално 5 бодова

Да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата задо-
вољавајући?

Максимално 5 бодова
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Члан 11.

Сваком  предлогу  пројекта  Коми-
сија  ће  доделити  одређен  број  поена,  
на  основу  кога  ће  бити сачињена бо-
довна ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обаве-
зи да појединачно оцени све пристигле 
предлоге пројекта.

Члан 12.

Одлука да се одбаце пријаве на 
конкурс или да се одбију односно не одо-
бре средства ће бити заснована на сле-
дећим основама:

 - пријава је послата након 
крајњег рока  (неблаговреме-
на);

 - пријава није била комплетна 
или није била у складу са на-
веденим административним 
условима;

 - подносилац пријаве не ис-
пуњава критеријуме везане за 
статус подносиоца пријаве;

 - предлог пројекта не испуња-
ва формалне критеријуме 
(нпр. Активности предложе-
не пројектом нису у оквиру 
предмета Конкурса, у пред-
логу пројекта се премашује 
максимално дозвољено време 
трајања, затражена средства су 
већа од дозвољеног максиму-
ма, итд.);

 - предлог пројекта није био до-
вољно релевантан или финан-
сијски и оперативни капаци-
тети подносиоца пријаве нису 
били довољни, или су други 
предлози пројеката сматрани 
супериорнијим у овом погле-
ду;

 - предлог пројекта је сматран 
технички и финансијски инфе-
риорним у односу на одабране 
предлоге пројекта;

 - предложени трошкови не од-
говарају тржишним ценама 
услуга и добара.

Одлука о одбацивању или од-
бијању пријаве односно о неодобравању 
средстава је коначна.

Члан 13.

По завршетку конкурса и обра-
де пријава Комисија ће  у року од 30 
дана од завршетка конкурса израдити 
извештај о спроведеном јавном конкурсу.

Извештај садржи све поднете 
пријаве, коначну ранг листу са бодовима 
предложених пројеката и предлог одлуке 
о избору пројеката који ће се суфинанси-
рати из буџета Општине Бачка Паланка. 

Одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка доноси Одељење за друштвене 
делатности Oпштинске управе Општине 
Бачка Паланка уз сагласност Председ-
ника општине.

Сви кандидати се могу информи-
сати о резултатима конкурса на званич-
ној интернет презентацији општине Ба-
чка Паланка.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. 
Овог Правилника, Председник општине 
Бачка Паланка закључује Уговор о су-
финансирању пројеката средстивама из 
буџета Општине Бачка Паланка.
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 Члан 15.

Уговор о суфинасирању пројекта 
из буџета Општине Бачка Паланка садр-
жи: 

 - Ознаку уговорних страна

 - Назив и садржину пројекта

 - Укупну вредност пројекта

 - Износ средстава која се до-
дељују из буџета општине Ба-
чка Паланка за реализацију 
пројекта

 - Датум почетка и датум завр-
шетка пројекта

 - Права и обавезе уговорних 
страна

 - Услове за раскид уговора 
пре истека времена на који је 
закључен

 - Права и обавезе уговорних 
страна у случају раскида уго-
вора пре истека времена на 
који је закључен

 - Начин решавања спорова

Саставни део уговора чине опис 
пројекта и буџет пројекта. 

Члан 16.

Комисија председника Општине 
Бачка Паланка и Одељење за финансије 
и буџет Општинске управе прате и над-
зиру наменско  коришћење средстава 
непосредним увидом и на основу из-
вештаја, обавештења и достављене доку-
ментације, како у току реализације, тако 
и након реализације пројекта.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-40-18/2013
14. фебруар  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,
Бојан Радман, с.р.

19

На основу чланова 66. тачка 8. и 
109. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 15. седници, одржаној 14. фебруара  
2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о измени и допуни Правилника 
о унутрашњој  организацији и 

систематизацији послова у ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
измени и допуни Правилника о унутра-
шњој организацији и систематизацији 
послова у ЈКП "Комуналпројект"  Бачка 
Паланка број 05-207/1-2012 од 10.04.2012. 
године, коју је донео директор ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка, под 
бројем 05-69/2-2013 дана 8. фебруара 
2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-110-2/2013
14. фебруар  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,
Бојан Радман, с.р.

20

На основу члана 59. став 1. та-
чка 5. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010) и члана 9. став 
1. тачка 2. Одлуке о оснивању Фонда за 
развој предузетништва Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2006), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 12. феб-
руара 2013. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

и Програм Фонда за развој 
предузетништва Општине Бачка 

Паланка за 2013. године

I

Даје се сагласност на План и 
Програм рада Фонда за развој преду-
зетништва Општине Бачка Паланка за 
2013. годину, који је донео Управни од-
бор Фонда за развој предузетништва 
Општине Бачка Паланка, на својој 7. сед-
ници одржаној 7. фебруара 2013. године.

II

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-025-3/2013
12. фебруар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.

21

На основу члана 59. став 1. та-
чка 5. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 17/2008 и 2/2010) и члана 9. 
став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Фон-
да за развој пољопривреде Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 8/2006 и 19/2010), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 12. фебруара 2013. године, доноси 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

и Програм Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка 

Паланка за 2013. године

I

Даје се сагласност на План и Про-
грам рада Фонда за развој пољпоривреде 
Општине Бачка Паланка за 2013. годи-
ну, који је донео Управни одбор Фонда 
за развој пољпоривреде Општине Бачка 
Паланка, на својој 7. седници, одржаној 
31. јануара 2013. године.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-320-5/2013
12. фебруар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник
Општине Бачка Паланка

Бојан Радман с.р.

22
На основу члана 16. Одлуке о 

објављивању општинских прописа и 
других аката („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 14/75, 6/77 и 9/80), и 
члана 57.  и 109.  Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 7. фебруара 2013. године донео је 

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању висине годишње 

претплате и појединачног издања 
„Службеног листа Општине Бачка 

Паланка“ за 2013. годину

I

Утврђује се висина годишње пре-
тплате за „Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ за 2013. годину у износу од 
9.000,00 динара.

Утврђује се висина појединачног 
издања „Службеног листа Општине Ба-
чка Паланка“ за 2013. годину  у износу од 
300,00 динара. 

II

Овај Закључак објавити у „Служ-
беном  листу Општине Бачка Паланка“. 

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Број: I-40-16/2013
07. фебруар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.

23

На основу члана 32. Статута 
Месне заједнице Пивнице и Записника 
о раду бирачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласа-
ња за избор чланова Савета Месне зајед-
нице Пивнице, на изборима одржаним 
дана 02.12.2012. године, Комисија за 
спровођење избора изабрана на седници 
Савета Месне заједнице Пивнице дана 
08.10.2012. године у саставу:
Јарослав Зајац – председник комисије, 
Данијела Дујовић заменик председника, 
Маринко Миладинов – члан, 
Андрија Пинћир- заменик члана, 
Михал Котив – члан, 
Власта Шустер Червени – заменик чла-
на. 

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

1. Према Изводу из бирачког 
списка има 2871 бирача

2. Да по списку има 599 бирача 
који су гласали

3. Да има 10 неважећих гласач-
ких листића

4. Да има 589 важећих гласачких 
листића

5. Да је било укупно 13 (тринаест) 
кандидата пријављених за чла-
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нове Савета Месне заједнице 
Пивнице, који су појединачно 
добили следећи број гласова:

 1. Блажек Ондреј              372 гласа

 2. Ческо Алена                   333 гласа

 3. Дорошки Ненад         219 гласова

 4. Хемела Мирослав     367 гласова

 5. Хрубик Јанко                242 гласа

 6. Иванчић Војислав    267 гласова

 7. Кмећко Јован              340 гласова

 8. Мерњик Борис           348 гласова

 9. Мирковић Петар           342 гласа

10. Пинћир Ана                392 гласа

11. Славка Вилиам         428 гласова

12. Шустер Јанко           395 гласова

13. Валихора Златко      249 гласова

На основу утврђених резулта-
та гласања 11 (једанаест) кандидата са 
највећим бројем гласова су: 

 1. Славка Вилиам          428 гласова

 2. Шустер Јанко              395 гласова

 3. Пинћир Ана                  392 гласа

 4. Блажек Ондреј           372 гласова 

 5. Хемела Мирослав     367 гласова

 6. Мерњик Борис           348 гласова

 7. Мирковић Петар          342 гласа

 8. Кмећко Јован              340 гласова

 9. Ческо Алена                  333 гласа

10. Иванчић Војислав   267 гласова

11. Дорошки Ненад         219 гласова

Који су изабрани за чланове Саве-
та Месне заједнице Пивнице

МЕСНА ЗАЈЕДНЦА ПИВНИЦЕ
Комисија за спровођење избора
за чланове Савета 
Месне заједнице Пивнице
Број: 106/12
Датум: 03.12.2012. година

Председник Комисије 
за спровођење

избора за чланове
Савета Месне заједнице,

Јарослав Зајац, с.р. 
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