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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, 24/2018, 
41/2018, 41/2018-др. закон и 87/2018), 
члана 65. тачка 8. и 9. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 – 
пречишћен 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 (у даљем тексту: 
Савет), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 124.седници, одржаној 
26. децембра 2018. године, донело је

П Р О Г Р А М
утрошка средстава на мерама 
за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2019. годину на 
територији општине Бачка 

Паланка у складу са ЗОБС-ом

Члан 1.

Програмом утрошка средстава на 
мерама за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2019. годину на терито-
рији општине Бачка Паланка у складу 
са ЗОБС-ом (у даљем тексту: Програм) 

утврђује се коришћење наменских сред-
става за финансирање унапређења без-
бедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Бачка Паланка за 
2019. годину.

Члан 2.

За реализацију овог Програма 
Одлуком о буџету Oпштине Бачка 
Паланка планирана су средства у укуп-
ном износу од 8.000.000,00 динара, од 
новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима.

Износ средстава из става 1. oвог 
члана у износу од 8.000.000,00 динара 
планиран за 2019.годину, обезбедиће 
се сразмерно оствареним приходима у 
буџету општине Бачка Паланка.

Члан 3.

За реализацију и утрошак сред-
става по овом Програму задужен је 
Савет.

Члан 4.

У складу са динамиком прилива 
средстава, Савет ће планирана средства 
утрошити на следећи начин:

Година LIV
Број 36/2018

Бачка Паланка
26. децембар 2018. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST
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Табела: Расходи

рб Назив Укупно

1 Унапређење саобраћајне инфраструктуре (члан 18. став 1.) 
50% планираних средстава: 4.000.000,00

1.1. Радови и услуге на изградњи, санацији, реконструкцији 
саобраћајне инфраструктуре (путеви, пешачке комуникације, 
бициклистичке комуникације, јавна расвета, саобраћајна 
сигнализација и опрема и сл.) на крититичним зонама и 
небезбедним местима. Реализација концепта управљања 
брзинама. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка. 2.500.000,00

1.2. Пројектовање и учешће у изградњи саобраћајног центра 
за обуку у безбедности саобраћаја. Средства пренета ЈП 
„Стандард“ Бачка Паланка. 500.000,00

1.3. Финансирање саобраћајне сигнализације (светлосне, 
упозоравајуће, за регулацију, за управљање, светлећих знакова 
и сл.), опреме за управљање и/или мониторинг саобраћаја на 
утврђеним локацијама на територији путне мреже општине 
Бачка Паланка. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка. 1.000.000,00

2 Унапређење безбедности саобраћаја - 50% планираних 
средстава 4.000.000,00

2.1. Финансирање рада Савета, радних тела и радних група 
анагжованих на пословима безбедности саобраћаја, као 
и финансирање усавршавања и оспособљавања истих. 
Фаинансирање стручног усавршавања васпитача, учитеља, 
наставника и других лица у циљу унапређења рада са 
децом (семинари, радионице и сл.), а у склопу безбедности 
саобраћаја. Финансирање се врши у складу са Програмом. 300.000,00

2.2. Унапређење сабраћајног васпитања и образовања, акције, 
такмичења из области саобраћаја, финансирање едукације деце, 
израда и набавка штампаног материјала, друге специјализоване 
услуге 
Израда и набавка публикација и наставних учила у 
предшколским и школским установама и саобраћајних секција.
Превентивно - промотивне активности- реализација кампања 
безбедности саобраћаја,израда публикација и подршка у 
реализацији програма школа и удружења. 1.500.000,00
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2.3. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 
истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у 
саобраћају на територији општине Бачка Паланка, реализација 
акционог плана и извршног плана безбедности саобраћаја и 
истраживање других проблема у безбедности саобраћаја на 
територији општине.
Израда Анализе стања безбедности саобраћаја на путевима и 
улицама, мапирање ризика на путевима и улицама, детаљне 
анализе саобраћајних незгода са смртним исходом и независне 
оцене доприноса пута настанку и величини последица 
ових незгода и сл. према динамици прописаној Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима и у складу са Стратегијом 
за безбедност саобраћаја Републике Србије 1.000.000,00

2.4. Материјално-техничко опремање органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја и техничко опремање Савета за 
безбедност саобраћаја. 1.000.000,00

2.5. Средства намењена за одржавање, редовне сервисе, мање 
интервенције, фиксне трошкове, баждарења, калибрацију и сл. 
опреме за безбедност саобраћаја. 100.000,00

2.6. Средства намењена за удруживање на акцијама из домена 
безбедности саобраћаја, са другим нивоима власти, 
организацијама и удружењима. 100.000,00

УКУПНО 1 + 2 8.000.000,00

Члан 5.

Послови из поправке саобраћајне инфраструктуре ће се реализовати у сарадњи са 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, по закључку Савета.

Члан 6.

Савет подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка извештај о реализацији 
Програма и извршеним активностима и утрошку средстава.

Члан 7.

Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-34-4/2018
26. децембар 2018.године 
 БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница,с.р.
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На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 51/2009, 99/2011 
- др. Закон и 44/2018-др.закони), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник Републике 
Србије“, број 16/2018), члана 65. и члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 33. став 1. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 124. седници, одржаној дана 26. 
децембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана

Члан 1.

Овим Правилником одређују се 
услови, начин, области, критеријуми 
и поступак суфинансирања пројеката 
удружења грађана изузев пројеката из 
области туризма, екологије, заштите 
животне средине, културе и социо-
хуманитарних делатности (у даљем 
тексту: удружења) средствима из буџета 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Право учешћа у расподели сред-
става из буџета Општине Бачка Паланка 
имају: 

1. удружења која су регистрована 
на територији општине Бачка 
Паланка више од две године од 
расписивања конкурса;

2. удружења која су регисторо-
вана мање од две године, од 
расписивања конкурса, под 
условом да су партнери на 
пројекту са удружењима која 
испуњавају услове из тачке 1.

Пројектне aктивности морају се 
реализовати на територији општине 
Бачка Паланка до краја буџетске године 
у којој су средства за суфинансирање 
пројеката додељена удружењима.

Члан 3.

По овом Правилнику Општина 
Бачка Паланка узима учешће у суфи-
нансирању максимално 70% од вред-
ности пројекта, а средства за суфинан-
сирање опредељују се Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за сваку буџет-
ску годину. 

O избору пројеката одлучује 
Комисија за оцену пројеката удружења 
грађана (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Једно удружење може учествовати 
са само једним предлогом пројекта на јед-
ном конкурсу. Минимални износ сред-
става који се додељује по једној пријави 
је 30.000,00 динара, а максимални не сме 
износити више од 200.000,00 динара. 

Члан 5.

Средства намењена удружењима 
из члана 2. овог Правилника могу да 
се користе за реализацију пројеката и 
захтева удружења грађана изузев проје-
ката и програма из области туризма, еко-
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логије, заштите животне средине, кул-
туре и социо-хуманитарних делатности.

Области за доделу средстава за 
суфинансирање пројеката су: наука, пре-
дузетништво, образовање, заштита пот-
рошача итд.

Члан 6.

Суфинансирање пројеката удру-
жења грађана из члана 2. овог Правил-
ника врши се на основу јавног конкурса 
(у даљем тексту: конкурс) који распи-
сује и спроводи Комисија и оглашава 
на огласној табли, званичној интернет 
страници Општине Бачка Паланка, сред-
ствима јавног информисања и порталу 
Е-управа.

Конкурс се може расписати нај-
више четири пута у току календарске 
године.

Годишњи план расписивања јав-
них конкурса надлежни орган објављује 
најкасније до 31.јануара на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и доставља Канцеларији 
за сарадњу са цивилним друштвом.

Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
пројекат реализује.

Члан 7.

Текст конкурса садржи:

1. опште услове конкурса,

2. начин подношења пријава,

3. одлучивање по пријавама,

4. трајање конкурса

Ближа упуства за подносиоце 
предлога пројеката о условима за подно-
шење пријава и критеријумима за доделу 

средстава за суфинансирање пројеката за 
област за коју се расписује конкурс, као 
и извод из овог Правилника издаваће се 
и објављивати као прилог уз текст кон-
курса.

Конкурс за доделу и коришћење 
средстава објављује се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Члан 8.

За учешће на конкурсу неопходно 
је доставити образац (налази се на сајту 
Општине Бачка Паланка).

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

Уколико се пројекат реализује у 
партнерству са другим удружењем, нео-
пходно је доставити доказ о сарадњи са 
истим (протокол, споразум и слично).

Пријава у којој је конкурсна доку-
ментација написана руком неће се сма-
трати важећом.

Комплетна конкурсна докумен-
тација се доставља у једној запечаћеној 
пошиљци и може се доставити на писар-
ницу Општинске управе Општине Бачка 
Паланка или поштом на доле назначену 
адресу: 

Општина Бачка Паланка 

Одељење за друштвене делат-
ности 

Комисија за оцену пројеката из 
области удружења грађана

Краља Петра Првог број 16 

21400 Бачка Паланка 

Пријаве послате на било који 
други начин (нпр. факсом или електрон-
ском поштом) или испоручене на другу 
адресу неће бити узете у разматрање. 
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Предња страна коверте мора садр-
жати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Име подносиоца пријаве, адреса 
подносиоца пријаве, назив пројекта.

Члан 9.

Рок за подношење пријава на кон-
курс не може бити краћи од 15 дана. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока (печат поште), без обзира 
на датум приспећа.

Члан 10.

Пријаве за доделу средстава 
Комисија оцењује према мерилима и 
критеријумима прописаним овим Пра-
вилником.

Сви пројекти које су подноси-
оци пријава предали ће бити оцењени у 
складу са следећим мерилима и крите-
ријумима:

МЕРИЛА

Административна провера

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

Административна провера састоји 
се из два дела:

1. провера да ли је пријава ком-
плетна, односно да ли је подне-
та целокупна документација у 
складу са листом за проверу и 
да ли је документација поднета 
у траженој форми;

2. провера да ли подносилац прија-
ве, партнери и пројекат (предло-
жене активности) задовољавају 
циљеве постављене у Правилни-
ку, да ли је максимално траже-
ни износ у складу са правилима 
конкурса.

Техничко-финансијска провера 
Техничко-финансијска провера 

представља процену квалитета предлога 
пројекта и предлога буџета. 

Процена ће бити спроведена у 
складу са критеријумима из овог Пра-
вилника, на начин који следи:

КРИТЕРИЈУМИ 

1. Релевантност - квалитет пројекта

 - Колико квалитет пројектне 
идеје доприноси реализацији 
предмета конкурса, побољ-
шању квалитета живота 
грађана и целовитом решавању 
одређеног питања?

Максимално 10 бодова

 - Колико су јасно дефинисане 
и стратешки одабране циљне 
групе, колики је број директ-
них корисника?

Максимално 10 бодова

 - Да ли су опис проблема, пре-
дуслови реализације и реле-
вантни ризици јасно дефини-
сани?

Максимално 10 бодова

2. Методологија

 -  Да ли су активности које су 
планиране у пројекту одгова-
рајуће, усклађене са циљевима 
и очекиваним резултатима?

Максимално 10 бодова
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 - Да ли су планирани резултати 
реални?

Максимално 10 бодова
 - Да ли је план реализације 

пројекта добро разрађен и 
изводљив?         

 Максимално 10 бодова

3. Одрживост пројекта

 - Да ли ће активности пред-
виђене пројектом имати кон-
кретан утицај на циљне групе? 

Максимално 10 бодова 
 - Да ли су очекивани резултати 

пројекта одрживи?
Максимално 10 бодова

4. Буџет и рационалност трошкова

 - Да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију 
пројекта?

Максимално 10 бодова
 - Да ли је однос између процење-

них трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући?

Максимално 10 бодова.

Члан 11.

Сваком предлогу пројекта Коми-
сија ће доделити одређен број бодова, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези 
да појединачно оцени све пристигле 
предлоге пројекта.

Пријаве које имају мање од 50% 
бодова, сходно предвиђеним критерију-
мима за доделу средстава, неће бити 
подржане.

Члан 12.

Комисија неће разматрати и бодо-
вати следеће пријаве:

 - ако је пријава послата након 
крајњег рока (неблаговремена); 

 - ако пријава није била ком-
плетна или није била у складу 
са наведеним административ-
ним условима; 

 - ако подносилац пријаве не 
испуњава критеријуме везане 
за статус подносиоца пријаве;

 - ако предлог пројекта не 
испуњава формалне кри-
теријуме (нпр. активности 
предложене пројектом нису 
у оквиру предмета конкурса, 
затражена средства су већа од 
дозвољеног максимума, итд.); 

 - ако подносилац пријаве није 
оправдао или утрошио сред-
ства добијена из буџета 
Општине Бачка Паланка по 
конкурсима за суфинансирање 
пројеката удружења грађана 
у буџетској години која прет-
ходи буџетској години у којој 
се додељују средства по распи-
саном конкурсу. 

Члан 13.

По завршетку конкурса и обраде 
пријава, Комисија у року до 60 дана од 
завршетка конкурса доноси ранг листу 
са бодовима пријављених пројеката и 
објављује је на огласној табли, званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од 3 радна дана 
од дана објављивања листе из става 1. 
овог члана на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка.

На листу из става 1. овог члана 
учесници конкурса имају право при-
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говора у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка. Приговор се подноси Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по приговору Општинско 
веће Општине Бачка Паланка доноси у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка Председник општине доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора и објављује је на 
огласној табли,званичној интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка и порталу 
Е-управа.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. 
овог Правилника, председник Општине 
Бачка Паланка закључује Уговор о суф-
инансирању пројекта средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 15.

Уговор о суфинасирању проје-
кта из буџета Општине Бачка Паланка 
садржи: 

 - ознаку уговорних страна; 

 - назив и садржину пројекта; 

 - укупну вредност пројекта; 

 - износ средстава која се 
додељују из буџета Општине 
Бачка Паланка за реализацију 
пројекта; 

 - период у коме се пројекат реа-
лизује; 

 - 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;

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одобреног пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одобреног пројекта.

Члан 16.

Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка и Комисија прате и надзиру 
наменско коришћење средстава непо-
средним увидом и на основу извештаја, 
обавештења и достављене документа-
ције, како у току реализације, тако и 
након реализације пројекта. 

Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса, чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.

Члан 17.

Надлежни орган израђује извештај 
о реализованој финансијској подршци 
пројектима удружења из буџетских сред-
става у претходној календарској години.

Извештај из става 1. овог члана 
објављује се на огласној табли, на зва-
ничној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и на порталу Е-управа.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
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начину суфинансирања пројеката удру-
жења грађана („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 1/2018). 

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-123/2018
26. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница,с.р.

334

На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 51/2009, 99/2011 
- др. Закон и 44/2018-др.закони), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник Републике 
Србије“, број 16/2018), члана 65. и члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 33. став 1. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 124. седници, одржаној дана 26. 
децембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана из области 
културе

Члан 1.

Овим Правилником одређују се 
услови, начин, области, критеријуми 
и поступак суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области културе (у 
даљем тексту: удружења) средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Право учешћа у расподели сред-
става из буџета Општине Бачка Паланка 
имају: 

1. удружења која су регистрована 
на територији општине Бачка 
Паланка више од две године од 
расписивања конкурса, 

2. удружења која су регисторо-
вана мање од две године од 
расписивања конкурса, под 
условом да су партнери на 
пројекту са удружењима која 
испуњавају услове из тачке 1.

Пројектне aктивности морају се 
реализовати на територији општине 
Бачка Паланка до краја буџетске године 
у којој су средства за суфинансирање 
пројеката додељена удружењима. 

Члан 3.

По овом Правилнику Општина 
Бачка Паланка узима учешће у суфи-
нансирању максимално 70% од вред-
ности пројекта, а средства за суфинан-
сирање опредељују се Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за сваку буџет-
ску годину. 

O избору пројеката одлучује 
Комисија за оцену пројеката из области 
културе (у даљем тексту: Комисија).    



1840 страна - Броj 36/2018        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       26. децембар 2018. године

Члан 4.

Једно удружење може учествовати 
са само једним предлогом пројекта на јед-
ном конкурсу. Минимални износ сред-
става који се додељује по једној пријави 
је 30.000,00 динара, а максимални не сме 
износити више од 200.000,00 динара. 

Члан 5.

Средства намењена удружењима 
из члана 2. овог Правилника могу да 
се користе за реализацију пројеката и 
захтева из следећих области и програма:

 - за област заштите, очувања и 
презентације непокретног кул-
турног наслеђа;

 - за област заштите, очувања 
и презентације археолошког 
наслеђа;

 - за област заштите, очувања 
и презентације музејског 
наслеђа;

 - за област заштите, очувања и 
презентације архивске грађе;

 - за област заштите, очувања и 
презентације нематеријалног 
културног наслеђа;

 - програма који доприносе 
подизању културне свести, 
намењени јавности, а нарочито 
младима и деци;

 - програми који доприносе раз-
воју регионалне и међународне 
сарадње у области културе и 
културног наслеђа;

 - програми који доприносе 
установљавању и одржавању 
манифестација и такмичења из 
области културе.

Члан 6.

Суфинансирање пројеката у обла-
сти културе из члана 2. овог Правилника 

врши се на основу јавног конкурса (у 
даљем тексту: конкурс), који расписује 
и спроводи Комисија, оглашава се на 
огласној табли,званичној интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка, сред-
ствима јавног информисања и порталу 
Е-управа.

Конкурс се може расписати нај-
више четири пута у току календарске 
године. 

Годишњи план расписивања јав-
них конкурса надлежни орган објављује 
најкасније до 31.јануара на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и доставља Канцеларији 
за сарадњу са цивилним друштвом.

Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
пројекат реализује.

Члан 7.

Текст конкурса садржи:
1. опште услове конкурса,
2. начин подношења пријава,
3. одлучивање по пријавама,
4. трајање конкурса.

Ближа упуства за подносиоце 
предлога пројеката о условима за подно-
шење пријава и критеријумима за доделу 
средстава за суфинансирање пројеката за 
област за коју се расписује конкурс, као 
и извод из овог Правилника издаваће се 
и објављивати као прилог уз текст кон-
курса.

Конкурс за доделу и коришћење 
средстава објављује се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и порталу Е-управа.
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Члан 8.

За учешће на конкурсу неопходно 
је доставити образац (налази се на сајту 
Општине Бачка Паланка).

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

Уколико се пројекат реализује у 
партнерству са другим удружењем, нео-
пходно је доставити доказ о сарадњи са 
истим (протокол, споразум и слично).

Пријава у којој је конкурсна доку-
ментација написана руком неће се сма-
трати важећом.

Комплетна конкурсна докумен-
тација се доставља у једној запечаћеној 
пошиљци и може се доставити на писар-
ницу Општинске управе Општине Бачка 
Паланка или поштом на доле назначену 
адресу: 

Општина Бачка Паланка 

Одељење за друштвене делат-
ности 

Комисија за оцену пројеката из 
области културе

Краља Петра Првог број 16 

21400 Бачка Паланка 

Пријаве послате на било који 
други начин (нпр. факсом или електрон-
ском поштом) или испоручене на другу 
адресу неће бити узете у разматрање. 

Предња страна коверте мора садр-
жати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Име подносиоца пријаве, адреса 
подносиоца пријаве, назив пројекта.

Члан 9.

Рок за подношење пријава на кон-
курс не може бити краћи од 15 дана. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока (печат поште), без обзира 
на датум приспећа.

Члан 10.

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

Сви пројекти које су подносиоци 
пријава предали ће бити оцењени у складу 
са следећим мерилима и критеријумима:

МЕРИЛА

Административна провера
Сви пројекти који буду послати у 

предвиђеном року биће укључени у про-
цес административне провере докумен-
тације.

Административна 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 циљеве постављене 
у Правилнику, да ли је макси-
мално тражени износ у складу 
са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера 

Техничко- финансијска провера 
представља процену квалитета предлога 
пројекта и предлога буџета. 
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Процена ће бити спроведена у 
складу са критеријумима из овог Пра-
вилника, на начин који следи:

КРИТЕРИЈУМИ 

1. Релевантност - квалитет пројекта

 - Колико квалитет пројектне 
идеје доприноси реализацији 
предмета конкурса, побољ-
шању квалитета живота 
грађана и целовитом решавању 
одређеног питања?

Максимално 10 бодова
 - Колико су јасно дефинисане 

и стратешки одабране циљне 
групе, колики је број директ-
них корисника?

Максимално 10 бодова
 - Да ли су опис проблема, пре-

дуслови реализације и реле-
вантни ризици јасно дефини-
сани?

Максимално 10 бодова

2. Методологија

 - Да ли су активности које су 
планиране у пројекту одгова-
рајуће, усклађене са циљевима 
и очекиваним резултатима?

Максимално 10 бодова
 - Да ли су планирани резултати 

реални?
Максимално 10 бодова

 - Да ли је план реализације 
пројекта добро разрађен и 
изводљив?           

Максимално 10 бодова

3. Одрживост пројекта

 - Да ли ће активности пред-
виђене пројектом имати кон-
кретан утицај на циљне групе? 

Максимално 10 бодова 
 - Да ли су очекивани резултати 

пројекта одрживи?
Максимално 10 бодова

4. Буџет и рационалност трошкова

 - Да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију 
пројекта?

Максимално 10 бодова
 - Да ли је однос између процење-

них трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући?

Максимално 10 бодова.

Члан 11.

Сваком предлогу пројекта Коми-
сија ће доделити одређен број бодова, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези 
да појединачно оцени све пристигле 
предлоге пројекта.

Пријаве које имају мање од 50% 
бодова, сходно предвиђеним критерију-
мима за доделу средстава, неће бити 
подржане.

Члан 12.

Комисија неће разматрати и бодо-
вати следеће пријаве:

 - ако је пријава послата након 
крајњег рока (неблаговремена); 

 - ако пријава није била ком-
плетна или није била у складу 
са наведеним административ-
ним условима; 

 - ако подносилац пријаве не 
испуњава критеријуме везане 
за статус подносиоца пријаве;

 - ако предлог пројекта не 
испуњава формалне кри-
теријуме (нпр. активности 
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предложене пројектом нису 
у оквиру предмета конкурса, 
затражена средства су већа од 
дозвољеног максимума, итд.); 

 - ако подносилац пријаве није 
оправдао или утрошио сред-
ства добијена из буџета 
Општине Бачка Паланка по 
конкурсима за суфинансирање 
пројеката удружења грађана 
у буџетској години која прет-
ходи буџетској години у којој 
се додељују средства по распи-
саном конкурсу. 

Члан 13.

По завршетку конкурса и обраде 
пријава, Комисија у року до 60 дана од 
завршетка конкурса доноси ранг листу 
са бодовима пријављених пројеката и 
објављује је на огласној табли,званичној 
интернет страници Општине Бачка 
Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од 3 радна дана 
од дана објављивања листе из става 1. 
овог члана на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка.

На листу из става 1. овог члана 
учесници конкурса имају право при-
говора у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка. Приговор се подноси Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по приговору Општинско 
веће Општине Бачка Паланка доноси у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка Председник општине доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора и објављује је на 

огласној табли,званичној интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка и порталу 
Е-управа.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. 
овог Правилника, председник Општине 
Бачка Паланка закључује Уговор о суф-
инансирању пројекта средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 15.

Уговор о суфинасирању проје-
кта из буџета Општине Бачка Паланка 
садржи: 

 - ознаку уговорних страна; 

 - назив и садржину пројекта; 

 - укупну вредност пројекта; 

 - износ средстава која се 
додељују из буџета Општине 
Бачка Паланка за реализацију 
пројекта; 

 - период у коме се пројекат реа-
лизује; 

 - 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;

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одобреног пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одобреног пројекта.
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Члан 16.

Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка и Комисија прате и надзиру 
наменско коришћење средстава непо-
средним увидом и на основу извештаја, 
обавештења и достављене документа-
ције, како у току реализације, тако и 
након реализације пројекта. 

Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса, чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.

Члан 17.

Надлежни орган израђује извештај 
о реализованој финансијској подршци 
пројектима удружења из буџетских сред-
става у претходној календарској години.

Извештај из става 1. овог члана 
објављује се на огласној табли, на зва-
ничној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и на порталу Е-управа.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник 
о начину суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области кул-
туре („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 1/2018). 

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-124/2018
26. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Oпштинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

335

На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 51/2009, 99/2011 
- др. Закон и 44/2018-др.закони), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник Републике 
Србије“, број 16/2018), члана 65. и члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 33. став 1. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 124. седници, одржаној дана 26. 
децембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана из области 
туризма, екологије и заштите 

животне средине

Члан 1.

Овим Правилником одређују се 
услови, начин, области, критеријуми 
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и поступак суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области туризма, 
екологије и заштите животне средине (у 
даљем тексту: удружења) средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Право учешћа у расподели сред-
става из буџета Општине Бачка Паланка 
имају: 

1. удружења која су регистрована 
на територији општине Бачка 
Паланка више од две године од 
расписивања конкурса; 

2. удружења која су регистрована 
мање од две године од распи-
сивања конкурса, под условом 
да су партнери на пројекту са 
удружењима која испуњавају 
услове из тачке 1.

Пројектне aктивности морају се 
реализовати на територији општине 
Бачка Паланка до краја буџетске године 
у којој су средства за суфинансирање 
пројеката додељена удружењима. 

Члан 3.

По овом Правилнику Општина 
Бачка Паланка узима учешће у суфи-
нансирању максимално 70% од вред-
ности пројекта, а средства за суфинан-
сирање опредељују се Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за сваку буџет-
ску годину. 

O избору пројеката одлучује 
Комисија за оцену пројеката из области 
туризма, екологије и заштите животне 
средине (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Једно удружење може учествовати 
са само једним предлогом пројекта на јед-
ном конкурсу. Минимални износ сред-

става који се додељује по једној пријави 
је 30.000,00 динара, а максимални не сме 
износити више од 200.000,00 динара. 

Члан 5.

Средства намењена удружењима 
из члана 2. овог Правилника морају обух-
ватати активности које се односе на сте-
пен унапређења стања и развој локалне 
заједнице у области туризма, екологије и 
заштите животне средине. 

Предлог пројекта мора бити у 
складу са активностима које се односе на 
јачање сарадње између владиног, цивил-
ног и бизнис сектора, као и са једним од 
следећих циљева:

1. подстицање и развој привред-
них делатности (туризам, 
занатство, стари занати, тра-
диционалне манифестације и 
др.);

2. афирмација о значају екологије 
и заштите животне средине. 

Члан 6.

Суфинансирање пројеката из 
члана 2. овог Правилника врши се на 
основу јавног конкурса (у даљем тексту: 
конкурс), који расписује и спроводи 
Комисија, оглашава се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка, средствима јавног инфо-
рмисања и порталу Е-управа.

Конкурс се може расписати нај-
више четири пута у току календарске 
године. 

Годишњи план расписивања јав-
них конкурса надлежни орган објављује 
најкасније до 31.јануара на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и доставља Канцеларији 
за сарадњу са цивилним друштвом.
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Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
пројекат реализује.

Члан 7.

Текст конкурса садржи:

1. опште услове конкурса,

2. начин подношења пријава,

3. одлучивање по пријавама,

4. трајање конкурса.

Ближа упутства за подносиоце 
предлога пројеката о условима за подно-
шење пријава и критеријумима за доделу 
средстава за суфинансирање пројеката за 
област за коју се расписује конкурс, као 
и извод из овог Правилника издаваће се 
и објављивати као прилог уз текст кон-
курса.

Конкурс за доделу и коришћење 
средстава објављује се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Члан 8.

За учешће на конкурсу неопходно 
је доставити образац (налази се на сајту 
општине Бачка Паланка).

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

Уколико се пројекат реализује у 
партнерству са другим удружењем, нео-
пходно је доставити доказ о сарадњи с 
истим (протокол, споразум и слично).

Пријава у којој је конкурсна доку-
ментација написана руком неће се сма-
трати важећом.

Комплетна конкурсна докумен-
тација се доставља у једној запечаћеној 

пошиљци и може се доставити на писар-
ницу Општинске управе Општине Бачка 
Паланка или поштом на доле назначену 
адресу: 

Општина Бачка Паланка 

Одељење за друштвене делат-
ности 

Комисија за оцену пројеката из 
области туризма, екологије и заштите 
животне средине 

Краља Петра Првог број 16 

21400 Бачка Паланка 

Пријаве послате на било који 
други начин (нпр. факсом или електрон-
ском поштом) или испоручене на другу 
адресу неће бити узете у разматрање. 

Предња страна коверте мора садр-
жати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ЕКОЛОГИЈЕ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Име подносиоца пријаве, адреса 
подносиоца пријаве, назив пројекта.

Члан 9.

Рок за подношење пријава на кон-
курс не може бити краћи од 15 дана. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока (печат поште), без обзира 
на датум приспећа.

Члан 10.

Пријаве за доделу средстава 
Комисија оцењује према мерилима и 
критеријумима прописаним овим Пра-
вилником.
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Сви пројекти које су подноси-
оци пријава предали ће бити оцењени у 
складу са следећим мерилима и крите-
ријумима:

МЕРИЛА

Административна провера

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

Административна 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 циљеве постављене 
у Правилнику, да ли је макси-
мално тражени износ у складу 
са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера 

Техничко-финансијска провера 
представља процену квалитета предлога 
пројекта и предлога буџета. 

Процена ће бити спроведена у 
складу са критеријумима из овог Пра-
вилника, на начин који следи:

КРИТЕРИЈУМИ 

А) Колико квалитет пројектне 
идеје доприноси степену развијености 
општине Бачка Паланка?
Максимално 15 бодова

Б) Да ли је осмишљена квалитетна 
туристичка презентација за реализацију 
пројекта која има препознатљив ефекат 
за Општину Бачка Паланка? 

Максимално 15 бодова
В) Да ли реализацију пројекта 

подржавају и други суорганизатори или 
донатори?
Максимално 10 бодова

Г) Да ли је догађај убележен 
у туристички календар ТОО Бачка 
Паланка или ТО Војводине?
Максимално 10 бодова

Д) Да ли је туристички догађај 
регионалног или међународног значаја?
Максимално 15 бодова

Ђ) Да ли постоји континуитет реа-
лизације пројекта:

 - до 2 године,   
Максимално 5 бодова

 -  од 3 до 4 године, 
Максимално 10 бодова

 - од 5 година и више.
Максимално 15 бодова

Е) Колико квалитет пројектне 
идеје доприноси побољшању квали-
тета живота грађана општине Бачка 
Паланка и целовитом решавању одређе-
ног питања? 
Максимално 10 бодова 

Ж) Да ли је организатор обезбе-
дио оперативно-техничке услове за реа-
лизацију пројекта (простор, еминентне 
предаваче, техничку подршку и др.)?
Максимално 10 бодова.

Члан 11.

Сваком предлогу пројекта Коми-
сија ће доделити одређен број бодова, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези 
да појединачно оцени све пристигле 
предлоге пројеката.

Пријаве које имају мање од 50% 
бодова, сходно предвиђеним критерију-
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мима за доделу средстава, неће бити 
подржане.

Члан 12.

Комисија неће разматрати и бодо-
вати следеће пријаве:

 - ако је пријава послата након 
крајњег рока (неблаговремена); 

 - ако пријава није била ком-
плетна или није била у складу 
са наведеним административ-
ним условима; 

 - ако подносилац пријаве не 
испуњава критеријуме везане 
за статус подносиоца пријаве;

 - ако предлог пројекта не 
испуњава формалне кри-
теријуме (нпр. активности 
предложене пројектом нису у 
оквиру предмета конкурса, у 
предлогу пројекта се према-
шује максимално дозвољено 
време трајања, затражена сред-
ства су већа од дозвољеног 
максимума, итд.); 

 - ако подносилац пријаве није 
оправдао или утрошио сред-
ства добијена из буџета 
Општине Бачка Паланка по 
конкурсима за суфинансирање 
пројеката удружења грађана 
у буџетској години која прет-
ходи буџетској години у којој 
се додељују средства по распи-
саном конкурсу. 

Члан 13.

По завршетку конкурса и обраде 
пријава, Комисија у року до 60 дана од 
завршетка конкурса доноси ранг листу 
са бодовима пријављених пројеката и 
објављује је на огласној табли,званичној 
интернет страници Општине Бачка 
Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од 3 радна дана 
од дана објављивања листе из става 1. 
овог члана на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка.

На листу из става 1. овог члана 
учесници конкурса имају право при-
говора у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка. Приговор се подноси Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по приговору Општинско 
веће Општине Бачка Паланка доноси у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка Председник општине доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора и објављује је на 
огласној табли, званичној интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка и порталу 
Е-управа.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. 
овог Правилника, председник Општине 
Бачка Паланка закључује Уговор о суф-
инансирању пројекта средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

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 
додељују из буџета Општине 
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Бачка Паланка за реализацију 
пројекта; 

 - период у коме се пројекат реа-
лизује; 

 - 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;

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одобреног пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одобреног пројекта.

Члан 16.

Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка и Комисија прате и надзиру 
наменско коришћење средстава непо-
средним увидом и на основу извештаја, 
обавештења и достављене документа-
ције, како у току реализације, тако и 
након реализације пројекта. 

Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса, чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.

Члан 17.

Надлежни орган израђује извештај 
о реализованој финансијској подршци 

пројектима удружења из буџетских сред-
става у претходној календарској години.

Извештај из става 1. овог члана 
објављује се на огласној табли,на званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка и на порталу Е-управа.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
начину суфинансирања пројеката удру-
жења грађана из области туризма, еколо-
гије и заштите животне средине („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
1/2018). 

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III- 40-125/2018
26. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Oпштинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

336

На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 51/2009, 99/2011 
- др. Закон и 44/2018-др.закони), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма 
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од јавног интереса која реализују удру-
жења („Службени гласник Републике 
Србије“, број 16/2018), члана 65. и члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 33. став 1. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 124. седници, одржаној дана 26. 
децембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана из области  
социо-хуманитарних делатности

Члан 1.

Овим Правилником одређују се 
услови, начин, области, критеријуми 
и поступак суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области социо-
хуманитарних делатности (у даљем 
тексту: удружења) средствима из буџета 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Право учешћа у расподели сред-
става из буџета Општине Бачка Паланка 
имају: 

1. удружења која су регистрована 
на територији општине Бачка 
Паланка више од две године од 
расписивања конкурса;

2. удружења која су регисторо-
вана мање од две године, од 
расписивања конкурса, под 
условом да су партнери на 
пројекту са удружењима која 
испуњавају услове из тачке 1.

Пројектне aктивности морају се 
реализовати на територији општине 

Бачка Паланка до краја буџетске године 
у којој су средства за суфинансирање 
пројеката додељена удружењима. 

Члан 3.

По овом Правилнику Општина 
Бачка Паланка узима учешће у суфи-
нансирању максимално 70% од вред-
ности пројекта, а средства за суфинан-
сирање опредељују се Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за сваку буџет-
ску годину. 

O избору пројеката одлучује 
Комисија за оцену пројеката из обла-
сти социо-хуманитарних делатности (у 
даљем тексту: Комисија).

Члан 4.

Једно удружење може учествовати 
са само једним предлогом пројекта на јед-
ном конкурсу. Минимални износ сред-
става који се додељује по једној пријави 
је 30.000,00 динара, а максимални не сме 
износити више од 200.000,00 динара. 

Члан 5.

Средства намењена удружењима 
из члана 2. овог Правилника могу да 
се користе за реализацију пројеката и 
захтева из следећих области и програма:

 - активности које се односе на 
јачање сарадње између влади-
ног и цивилног сектора;

 - развој локалне заједнице у 
области социо-хуманитарног 
рада;

 - афирмисање људских и мањин-
ских права у области социо-
хуманитарног рада;

 - развој цивилног друштва у 
области социо-хуманитарног 
рада;
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 - социјална заштита;

 - заштита деце и старих особа;

 - борачко-инвалидска заштита;

 - заштита лица са инвалидите-
том;

 - подстицање наталитета;

 - превенција и заштита од боле-
сти зависности;

 - активности пензионерских 
организација;

 - афирмисање женских права;

 - превенција насиља;

 - хуманитарних пројеката и дру-
гих пројеката који искључиво 
и непосредно следе јавне пот-
ребе Општине Бачка Паланка 
и афирмацију грађанског акти-
визма.

Члан 6.

Суфинансирање пројеката из 
члана 2. овог Правилника врши се 
на основу јавног конкурса (у даљем 
тексту: конкурс), који расписује и спро-
води Комисија, оглашава се на оглас-
ној табли,званичној интернет страници 
Општине Бачка Паланка, средствима 
јавног информисања и порталу Е-управа.

Конкурс се може расписати нај-
више четири пута у току календарске 
године. 

Годишњи план расписивања јав-
них конкурса надлежни орган објављује 
најкасније до 31. јануара на огласној 
табли, званичној интернет страници 
Општине Бачка Паланка и доставља 
Канцеларији за сарадњу са цивилним 
друштвом.

Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама циљеви 

удружења остварују у области у којој се 
пројекат реализује.

Члан 7.

Текст конкурса садржи:

1. опште услове конкурса,

2. начин подношења пријава,

3. одлучивање по пријавама,

4. трајање конкурса.

Ближа упуства за подносиоце 
предлога пројеката о условима за подно-
шење пријава и критеријумима за доделу 
средстава за суфинансирање пројеката за 
област за коју се расписује конкурс, као 
и извод из овог Правилника издаваће се 
и објављивати као прилог уз текст кон-
курса.

Конкурс за доделу и коришћење 
средстава објављује се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Члан 8.

За учешће на конкурсу неопходно 
је доставити образац (налази се на сајту 
општине Бачка Паланка).

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

Уколико се пројекат реализује у 
партнерству са другим удружењем, нео-
пходно је доставити доказ о сарадњи са 
истим (протокол, споразум и слично).

Пријава у којој је конкурсна доку-
ментација написана руком неће се сма-
трати важећом.

Комплетна конкурсна докумен-
тација се доставља у једној запечаћеној 
пошиљци и може се доставити на писар-
ницу Општинске управе Општине Бачка 
Паланка или поштом на доле назначену 
адресу: 
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Општина Бачка Паланка 

Одељење за друштвене делат-
ности 

Комисија за оцену пројеката из 
области социо-хуманитарних делат-
ности

Краља Петра Првог број 16 

21400 Бачка Паланка 

Пријаве послате на било који 
други начин (нпр. факсом или електрон-
ском поштом) или испоручене на другу 
адресу неће бити узете у разматрање. 

Предња страна коверте мора садр-
жати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ СОЦИО-ХУМАНИТАРНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ

Име подносиоца пријаве, адреса 
подносиоца пријаве, назив пројекта.

Члан 9.

Рок за подношење пријава на кон-
курс не може бити краћи од 15 дана. 

Благовременом доставом сматра 
се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока (печат поште), без обзира 
на датум приспећа.

Члан 10.

Пријаве за доделу средстава 
Комисија оцењује према мерилима и 
критеријумима прописаним овим Пра-
вилником.

Сви пројекти које су подноси-
оци пријава предали ће бити оцењени у 
складу са следећим мерилима и крите-
ријумима:

МЕРИЛА

Административна провера

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

Административна 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 циљеве постављене 
у Правилнику, да ли је макси-
мално тражени износ у складу 
са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера 

Техничко-финансијска провера 
представља процену квалитета предлога 
пројекта и предлога буџета. 

Процена ће бити спроведена у 
складу са критеријумима из овог Пра-
вилника, на начин који следи:

КРИТЕРИЈУМИ 

1. Релевантност - квалитет пројекта

 - Колико квалитет пројектне 
идеје доприноси реализацији 
предмета конкурса, побољ-
шању квалитета живота 
грађана и целовитом решавању 
одређеног питања?

Максимално 10 бодова
 - Колико су јасно дефинисане 

и стратешки одабране циљне 
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групе, колики је број директ-
них корисника?

Максимално 10 бодова
 - Да ли су опис проблема, пре-

дуслови реализације и реле-
вантни ризици јасно дефини-
сани?

Максимално 10 бодова

2. Методологија

 - Да ли су активности које су 
планиране у пројекту одгова-
рајуће, усклађене са циљевима 
и очекиваним резултатима?

Максимално 10 бодова
 - Да ли су планирани резултати 

реални?
Максимално 10 бодова

 - Да ли је план реализације 
пројекта добро разрађен и 
изводљив?         

Максимално 10 бодова

3. Одрживост пројекта

 - Да ли ће активности пред-
виђене пројектом имати кон-
кретан утицај на циљне групе? 

Максимално 10 бодова 
 - Да ли су очекивани резултати 

пројекта одрживи?
Максимално 10 бодова

4. Буџет и рационалност трошкова

 - Да ли је предложени трошак 
неопходан за имплементацију 
пројекта?

Максимално 10 бодова
 - Да ли је однос између процење-

них трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући?

Максимално 10 бодова.

Члан 11.

Сваком предлогу пројекта Коми-
сија ће доделити одређен број бодова, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези 
да појединачно оцени све пристигле 
предлоге пројекта.

Пријаве које имају мање од 50% 
бодова, сходно предвиђеним критерију-
мима за доделу средстава, неће бити 
подржане.

Члан 12.

Комисија неће разматрати и бодо-
вати следеће пријаве:

 - ако је пријава послата након 
крајњег рока (неблаговремена); 

 - ако пријава није била ком-
плетна или није била у складу 
са наведеним административ-
ним условима; 

 - ако подносилац пријаве не 
испуњава критеријуме везане 
за статус подносиоца пријаве;

 - ако предлог пројекта не 
испуњава формалне кри-
теријуме (нпр. активности 
предложене пројектом нису 
у оквиру предмета конкурса, 
затражена средства су већа од 
дозвољеног максимума, итд.); 

 - ако подносилац пријаве није 
оправдао или утрошио сред-
ства добијена из буџета 
Општине Бачка Паланка по 
конкурсима за суфинансирање 
пројеката удружења грађана 
у буџетској години која прет-
ходи буџетској години у којој 
се додељују средства по распи-
саном конкурсу. 
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Члан 13.

По завршетку конкурса и обраде 
пријава, Комисија у року до 60 дана од 
завршетка конкурса доноси ранг листу 
са бодовима пријављених пројеката и 
објављује је на огласној табли,званичној 
интернет страници Општине Бачка 
Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од 3 радна дана 
од дана објављивања листе из става 1. 
овог члана на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка.

На листу из става 1. овог члана 
учесници конкурса имају право при-
говора у року од 8 дана од дана њеног 
објављивања на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка. Приговор се подноси Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка.

Одлуку по приговору Општинско 
веће Општине Бачка Паланка доноси у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Бачка 
Паланка Председник општине доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора и објављује је на 
огласној табли, званичној интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка и порталу 
Е-управа.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. 
овог Правилника, председник Општине 
Бачка Паланка закључује Уговор о суф-
инансирању пројекта средствима из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 15.

Уговор о суфинасирању проје-
кта из буџета Општине Бачка Паланка 
садржи: 

 - ознаку уговорних страна; 

 - назив и садржину пројекта; 

 - укупну вредност пројекта;

 -  износ средстава која се 
додељују из буџета Општине 
Бачка Паланка за реализацију 
пројекта; 

 - период у коме се пројекат реа-
лизује; 

 - 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;

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одобреног пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одобреног пројекта.

Члан 16.

Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка и Комисија прате и надзиру 
наменско коришћење средстава непо-
средним увидом и на основу извештаја, 
обавештења и достављене документа-
ције, како у току реализације, тако и 
након реализације пројекта. 
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Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса, чине доступним јавности из-
вештај о свом раду и тај извештај доста-
вљају даваоцу средстава.

Члан 17.

Надлежни орган израђује извештај 
о реализованој финансијској подршци 
пројектима удружења из буџетских сред-
става у претходној календарској години.

Извештај из става 1. овог члана 
објављује се на огласној табли, на зва-
ничној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и на порталу Е-управа.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
начину суфинансирања пројеката удру-
жења грађана из области социо-хума-
нитарних делатности („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 1/2018 и 
7/2018 ). 

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-126/2018
26. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница,ср

337

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 10. децем-
бра 2018. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу 

помоћи у виду грађевинског 
материјала за поправку или 

адаптацију сеоске куће са 
окућницом за породична 
домаћинства која су била 

корисници програма куповине 
куће са окућницом из средстава 

Републике Србије и АП Војводине 

I

Образује се Комисија за доделу 
помоћи у виду грађевинског материјала 
за поправку или адаптацију сеоске куће 
са окућницом за породична домаћинства 
која су била корисници програма купо-
вине куће са окућницом из средстава 
Републике Србије и АП Војводине (у 
даљем тексту: Комисија). 

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле помоћи.

II

У Комисију се именује:

 - Тодор Чулић, за председника

 - Марија Пуђа, за заменика 
председника 

 - Здравка Мерњик, за члана

 - Јасминка Поповић, за члана

 - Тања Торовић, за члана.
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III

Задатак Комисије је да усвоји Пра-
вилник, објави Оглас, расписује Оглас 
и разматра поднете захтеве и доноси 
Одлуку о додељивању помоћи.

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 36/2014, 30/2015, 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2018-52
10. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.
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332 П Р О Г Р А М утрошка средстава на 
мерама за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2019. годину на територији 
општине Бачка Паланка у складу   
са ЗОБС-ом .............................................  1831
333 П Р А В И Л Н И К о начину 
суфинансирања пројеката удружења 
грађана ....................................................  1834
334 П Р А В И Л Н И К о начину 
суфинансирања пројеката удружења 
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заштите животне средине .....................  1844
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делатности ..............................................  1850

337 Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије 
за доделу помоћи у виду грађевинског 
материјала за поправку или адаптацију 
сеоске куће са окућницом за породична 
домаћинства која су била корисници 
програма куповине куће са окућницом 
из средстава Републике Србије и АП 
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С А Д Р Ж А Ј
Страна ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник Станислава Малић Гостовић, 
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