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На основу члана 138. став 2. За-
кона о спорту („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 24/2011 и 99/2011), 
члана 1. глава 2. поглавље 2.2 тачка 2.2.1 
став 5. Одлуке о усвајању Стратегије раз-
воја спорта у Општини Бачка Паланка за 
период од 2010-2014. године („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
12/2010 и 6/2013), члана 65. тачка 2. и 
члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Општинско веће на својој 56. се-
дници, одржаној дана 14. фебруара 2014. 
године, донело је 

ПРАВИЛНИК
 о одобравању, финансирању и 

суфинансирању програма којима 
се остварује општи интерес у 
области спорта у Општини 

Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о одобравању, 
финансирању и суфинансирању програ-
ма којима се остварује општи интерес у 
области спорта у општини Бачка Палан-
ка (у даљем тексту: Правилник) пропи-
сују се начин вредновања програма који-

ма се остварује општи интерес у обла-
сти спорта и доделе средстава, изглед и 
садржина предлога програма и докумен-
тација која се уз предлог подноси, садр-
жина и изглед извештаја о реализацији 
програма и начин и поступак контроле 
реализације одобрених програма.

Утврђују се следећи општи инте-
реси који се остварују финансирањем и 
суфинансирањем програма из области 
спорта из буџета општине Бачка Палан-
ка и то:

1. Активности спортских орга-
низација у редовном систему 
такмичења, гранских и терито-
ријалних општинских савеза;

2. Активности  спортских орга-
низација из подручја спорта за 
све;

3. Активности спортских орга-
низација из подручја спорта 
особа са инвалидитетом;

4. Активности у спорту из под-
ручја школског и предшкол-
ског узраста;

5. Организација спортских 
такмичења од посебног значаја 
за Општину Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Општина)

6. Ставарање услова за развој 
талентованих спортиста и 
обезбеђивање стипендија ка-
тегорисаних и перспективних 
спортиста;
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7.  Изградња, одржавање и опре-
мање спортских објеката, као 
и набавка спортске опреме и 
реквизита;

8. Учешће спортских организа-
ција са територије јединице 
локалне самоуправе у европ-
ским клупским такмичењима;

9. Унапређивање стручног рада 
у спортским организацијама 
и материјално стимулисање 
квалификованог тренерског 
кадра;

10. Систематско периодично тес-
тирање спортиста, истражива-
чко-развојни пројекти и изда-
вање спортских публикација;

11. Едукација и информисање 
грађана о свим питањима зна-
чајним за бављење спортом;

12. Рационално и наменско ко-
ришћење спортских сала и 
спортских објеката у државној 
својини;

13. Награде и признања за по-
стигнуте врхунске резултате и 
допринос развоју спорта;

14. Унапређење перманентне заш-
тите здравља спортиста;

15. Активности на спречавању не-
гативних појава у спорту;

16. Унапређење делатности орга-
низација у области спорта чији 
је оснивач Општина.

Члан 2.

Финансирање и суфинансирање 
програма од општег интереса врши се 
путем јавног позива по два основа и то:

А) Годишњи програми

Б) Посебни програми

Под Годишњим програмима под-
разумевају се општи интереси наведени 
у члану 1. став 2. тачкама 1, 2, 3 и 4 овог 
Правилника.

Под Посебним програмима под-
разумевају се општи интереси наведени 
у члану 1. став 2. од тачке 5 до тачке 16 
овог Правилника.

Члан 3.

Да би носиоцу програма био одо-
брен програм којим се остварује општи 
интерес у области спорта (годишњи и 
посебни програм) носилац програма 
мора да испуни следеће услове:

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

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

 - да има седиште на територији 
Општине;

 - да је директно одговоран за ре-
ализацију програма;

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

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

 - да располаже капацитетима за 
реализацију програма;

 - да је спортска грана којом се 
бави спортска организација 
препозната од стране Ми-
нистарства омладине и спорта 
као спортска грана од посебног 
значаја за Републику Србију;
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 - да је спортска организација 
члан националног гранског 
спортског савеза који је пре-
познат од стране државе као 
национални грански спортски 
савез који је задужен за ту гра-
ну спорта.

Носилац програма не може:

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

 - да има блокаду пословног ра-
чуна, пореске дугове или ду-
гове према организацијама со-
цијалног осигурања;

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

Члан 4.

Носиоцу програма неће се одобри-
ти програм у поступку доделе средстава, 
ако је:

 - био у сукобу интереса;

 - намерно или с крајњом не-
пажњом лажно приказао по-
датке тражене у обрасцима за 
подношење програма или ако 
је пропустио да да све потреб-
не информације;

 - покушао да дође до поверљи-
вих информација или да утиче 
на Стручну комисију током 
евалуационог периода или не-
ког претходног поступка доде-
ле средстава.

Носилац програма не може до-
бијати средства из буџета Општине за 
реализацију својих програма две годи-

не од дана када је утврђено постојање 
околности из члана 133. став 1-3. Закона 
о спорту.

Носиоцу програма не могу бити 
одобрена средства за реализацију новог 
програма пре него што поднесе извештај 
о остваривању и реализацији одобреног 
програма у складу са чланом 130. став 1. 
и 2. Закона о спорту.

Члан 5.

Да би спортска организација мо-
гла учествовати у расподели буџетских 
средстава за годишње и посебне програ-
ме, осим услова наведених у члановима 
3. и 4. овог Правилника мора да достави 
и следећу документацију:

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

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

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

4. доказ да има најмање једног 
стручњака који има законом 
предвиђене квалификације за 
рад у спорту и лиценцу на-
длежног гранског савеза (при-
ложен уговор о професионал-
ном, хонорарном или волон-
терском ангажовању или Од-
луку о именовању ако је тре-
нер члан клуба, као и копија 
законом предвиђене дипломе 
и копију лиценце). Обавезно се 
доставља тражена документа-
ција за све ангажоване тренере 
у спортској организацији,

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

6. записник са последње Изборне 
годишње скупштине спортског 
удружења из којег је видљи-
ва управљачка организација 
спортског удружења (Председ-
ник, Управни-Извршни одбор, 
Надзорни одбор и др.),

7. да достави записник са по-
следње редовне годишње 
скупштине спортског удру-
жења, 

8. одлуку о висини чланарине,

9. копију завршног рачуна за 
претходну годину,

10. копију записника Надзорног 
одбора

11. и осталу документацију која 
је наведена у Правилнику о 
критеријумима оцењивања го-
дишњих и посебних програма. 

Члан 6.

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

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

Члан 7.

За финансирање годишњих про-
грама активности спортских органи-

зација Комисија за оцену годишњих и 
посебних програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта у Опш-
тини Бачка Паланка ( у даљем тексту: 
Комисија ) расписује јавни позив најкас-
није до 31. марта за текућу годину.  

За суфинансирање посебних про-
грама активности спортских органи-
зација Комисија за оцену годишњих и 
посебних програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта у Опш-
тини Бачка Паланка (у даљем тексту: Ко-
мисија ) расписује јавни позив најкасније 
до 31. марта за текућу годину.

Члан 8.

Предлог финансирања годишњих 
и суфинансирања посебних програма 
Спортског савеза Општине Бачка Палан-
ка и његових чланица доставља Спорт-
ски савез Општине Бачка Паланка који 
прикупља и обрађује предлоге својих 
чланица, док су чланице Спортског са-
веза Општине Бачка Паланка у обавези 
да документацију доставе и директно 
Комисији.

Предлог финансирања годишњих 
и суфинансирања посебних програма ос-
тале спортске оргнизације које испуња-
вају услове из члана 3. 4. и 5. овог Пра-
вилника, а нису чланице Спортског саве-
за Општине Бачка Паланка, достављају 
директно Комисији .

Члан 9.

Спортска организација је дужна  
да потребне податке достави  на  обрас-
цима који су саставни део овог Правил-
ника, као и све прилоге које се траже уз 
те обрасце.

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

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

Члан 10.

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

На основу Правилника Комисија 
утврђује испуњеност постављених ус-
лова за сваког учесника. Учесници који 
не испуњавају прописане услове из Пра-
вилника не улазе у систем валоризације 
програма.

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

Члан 11.

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

Предлог расподеле финансијских 
средстава Комисија упућује Одељењу за 
друштвене делатности Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка ( у даљем 
тексту: Одељење за друштвене делатнос-
ти).

На основу утврђеног предлога рас-
поделе финансијских средстава Одељење 
за друштвене делатности уз претходну 
сагласност председника Општине Бачка 
Паланка доноси појединачно решење за 
сваку спортску организацију са наведе-
ним износом одобрених финансијских 
средстава.

Решење мора да садржи:

 - број и датум решења,

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

 - назив корисника средстава,

 - износ одобрених средстава,

 - динамика пребацивања одо-
брених средстава,

 - број рачуна на који се преба-
цују средства,

 - број економске класификације 
са које се пребацују средства,

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

 - временски рок правдања сред-
става и

 - остале елементе у складу са 
важећим прописима.

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

Члан 12.

Са подносиоцем одобреног про-
грама председник Општине Бачка Па-
ланка закључује уговор о реализовању 
програма у коме  се наводи следеће: 

 - назив и седиште носиоца про-
грама;

 - врста и садржина програма; 

 - време реализације програма, 
односно обављања активнос-
ти; 

 - циљеви и очекивани резулта-
ти; 

 - висина додељених средстава; 
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 - временски план употребе сред-
става; 

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

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

 - и остале елементе у складу са 
важећим прописима.

У случају да се  подносилац одо-
бреног програма не одазове позиву за 
закључење уговора у року од осам дана 
од дана пријема позива, сматраће се да је 
одустао од предлога програма.

II  ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

Члан 13.

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

1. Статус спорта на националном 
нивоу,

2. Традиција спортске организа-
ције,

3. Ранг такмичења,

4. Постигнути резултати у про-
теклој такмичарској сезони,

5. Број такмичарских екипа у ре-
довном систему такмичења,

6. Број ангажованих стручњака 
са адекватним образовањем,

7. Број спортиста у такмичар-
ском систему (сви узрасти),

8. Број репрезентативаца Србије 
(сви узрасти),

9. Трошкови спортских објеката,

10. Лекарски прегледи.

Све спортске организације из 
такмичарског спорта дужне су достави-
ти попуњени Образац 1. који је саставни 
део овог Правилника са потребном доку-
ментацијом.

Спортске организације из под-
ручја спорта за све, спортска лица са ин-
валидитетом, спортске организације из 
подручја школског спорта, општински 
грански спортски савези, општински те-
риторијални спортски савези не подлежу 
систему бодовања него се финансијска 
средства за њих одређују само на основу 
понуђених годишњих програма.

Члан 14.

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

Укупан број бодова за спортске 
организације из неолимпијских спорт-
ских грана умањује се за 20%, а шах клу-
бовима и сродним спортовима укупан 
број бодова умањује се за 50%.
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Табела бр. 1.

Група Елементи валоризације Бодови

I

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

II

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

III

Ранг такмичења
Екипни спортови Појединачни спортови ЕК. ПО.

VI ниво такмичења III ниво такмичења 50
50

V ниво такмичења 40
IV ниво такмичења II ниво такмичења 30

30
III ниво такмичења 20
II ниво такмичења I ниво такмичења 10

10
I ниво такмичења 5

IV

Постигнути резултати у протеклој 
такмичарској сезони

ЕКИПНИ 
СП. ПОЈЕД. СП.

VI ниво такмичења
III ниво такмичења

100 80 60
100 60 30

V ниво такмичења 80 60 50
IV ниво такмичења

II ниво такмичења
60 50 40

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

I ниво такмичења
40 30 20

40 20 10
I ниво такмичења 30 20 10

V

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

VI

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

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

VIII

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

IX

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

X

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

XI

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

50

I  -  УКУПНО БОДОВА 447,5

Члан 15.

Разрада по елементима вредновања спортских организација:

1. Статус спорта на националном нивоу 

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

2. Традиција спортске организације 

У односу на документ из којег је видљива година оснивања, односно почетка 
такмичења спортске организације одређује се и број бодова. Максимални број бодова по 
овом основу износи 20.
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3. Ранг такмичења

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

Појединачни спортови могу доби-
ти максимални број бодова ако су у се-
ниорском узрасту одржани у тој узрасној 
категорији општинска, покрајинска и др-
жавна првенства. Ако се спортска орга-
низација такмичи само са млађим узрас-
ним категоријама (јуниори, кадети или 
пионири) број бодова се умањује за 30%.

Ако нека спортска организација 
из појединачног спорта има и организо-
вано лига такмичење за бодовање се узи-
ма онај број бодова који је повољнији за 
ту спортску организацију.

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

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

Најбоље рангираној спортској ор-
ганизацији у једној грани спорта у ис-
том систему такмичења која броји три и 
више спортских организација број бодо-
ва се увећава за 20%.

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

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

III. Регионалне лиге (покрајинске, 
међуокружне, III лиге...)

IV. II лиге 
V. I лиге

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

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

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

I. Градско/општинско, oкружно, 
међуопштинско првенство

II. Покрајинско првенство 
(регионално)

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

4. Постигнути резултати у про-
теклој такмичарској сезони

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

Појединачни спортови - 

- Прва колона државна првенства -

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

- Друга колона првенства  
   АП Војводине -

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

- Трећа колона општинска првенства -

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

Ако спортска организација насту-
па само са млађим узрастима исти прин-
цип се примењује и за тај узраст али се 
број бодова умањује за 30%.

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

онај број бодова који је повољнији за ту 
спортску организацију.

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

Максимални број бодова по овом 
основу износи 100.

5. Број такмичарских екипа у 
редовном систему такмичења

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

Појединачни спортови - Да би се 
признала екипа у појединачном спорту 
неопходно је да је на покрајинском пр-
венству наступило најмање 10 такмича-
ра или 5 такмичара на званичном држав-
ном првенству у тој узрасној категорији.

Максимални број бодова по овом 
основу износи 50.

6. Број ангажованих стручњака 
са адекватним образовањем

Да би се признали бодови за спорт-
ског стручњака неопходно је да спортска 
организација достави за сваког тренера: 

1. Копију адекватне дипломе за ту 
грану спорта; 

2. Копију Уговора о ангажовању 
или Одлуку о именовању за тренера ако 
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је тренер и члан клуба; 3. Копију ли-
ценце надлежног националног гранског 
спортског савеза за 2013. годину. Без 
достављене комплетне документације не 
могу се признати бодови по овом основу.

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

Максимални број бодова по овом 
основу износи 25.

7. Број спортиста у такмичар-
ском систему (сви узрасти)

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

Максимални број бодова по овом 
основу износи 15.

8. Број репрезентативаца Ср-
бије (сви узрасти)

Бодују се само они репрезента-
тивци Србије који су наступили на зва-
ничним кадетским, јуниорским и се-
ниорским првенствима Европе и света 
у протеклих годину дана. У бодовање 
улазе и спортисти који су наступили на 
Олимпијским играма, Олимпијским иг-
рама младих, Медитеранским играма 
или Европским играма младих (EYOF). 
У бодовање не улазе балканијаде и пи-
онирска такмичења на нивоу Европе и 
света. У прилогу обрасца се мора доста-
вити копија званичног билтена шампио-
ната Европе или света из којег се може 
доказати да је тај спортиста наступио на 
том такмичењу. Бодују се само они спор-
тисти који су у време одржавања европ-

ског или светског првенства били регис-
тровани за ту спортску организацију. 

Максимални број бодова по овом 
основу износи 25.

9. Трошкови одржавања спорт-
ских терена (струја, вода, грејање)

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

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

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

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

Максимални број бодова по овом 
основу износи 52,5.

10. Лекарски прегледи

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

Максимални број бодова по овом 
основу износи 15.
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НАПОМЕНА: Бодови за лекарс-
ке прегледе неће се признавати све док 
локална самоуправа директно из буџета 
издваја новчана средства за обављање 
лекарских прегледа.

11. Спортска удружења од по-
себног значаја за Општину

Спортским организацијама које 
Савет за спорт Општине Бачка Паланка 
прогласи  спортским организацијама од 
посебног значаја за Општину, додаће се 
додатних 50 бодова на укупан број бодо-
ва који добију валоризацијом првих де-
сет елемената валоризације програма.

Члан 16.

Надлежна Комисија утврђује 
укупни износ средстава за спортске ор-
ганизације по два основа за годишње фи-
нансирање и то:

 - за спортске организације из 
такмичарског спорта које ула-
зе у систем валоризације,  

 - за спортске организације који-
ма се финансијска средства 
одређују искључиво на осно-
ву понуђених годишњих про-
грама (спорт за све, спортска 
лица са инвалидитетом, школ-
ски спорт, општински грански 
спортски савези, општински те-
риторијални спортски савез...)

На основу достављене докумен-
тације Комисија врши бодовање за сва-
ку спортску организацију која је ушла 
у систем валоризације годишњих про-
грама. На основу броја бодова утврђује 
се проценат (%) учешћа сваке спортске 
организације у укупном броју бодова. 
Након тога прави се ранг листа валори-
зованих спортских организација којима 
су одобрена финансијска средства за го-
дишње програме. На основу процената 

и укупно одобрене суме финансијских 
средстава за годишње програме спортске 
организације које су ушле у систем ва-
лоризације годишњих програма утврђује 
се коначни финансијски план за сваку 
спортску организацију посебно.

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

III ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Члан 17.

Спортске организације у прописа-
ном року достављају на прописаном об-
расцу који је саставни део овог Правил-
ника, потребну документацију за суфи-
нансирање посебних програма  и то за:

1. Организацију спортских 
такмичења од посебног значаја 
за Општину;

2. Стварање услова за развој та-
лентованих спортиста и обез-
беђивање стипендија кате-
горисаних и перспективних 
спортиста;

3. Изградњу, одржавање и опре-
мање спортских објеката, као 
и набавку спортске опреме и 
реквизита;

4. Учешће спортских организа-
ција са територије јединице 
локалне самоуправе у европ-
ским клупским такмичењима;

5. Унапређивање стручног рада 
у спортским организацијама 
и материјално стимулисање 
квалификаованог тренерског 
кадра;
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6. Систематско периодично тес-
тирање спортиста, истражива-
чко-развојне пројекте и изда-
вање спортских публикација;

7. Едукацију и информисање 
грађана о свим питањима зна-
чајним за бављење спортом;

8. Рационално и наменско ко-
ришћење спортских сала и 
спортских објеката у државној 
својини;

9. Награде и признања за по-
стигнуте врхунске резултате и 
допринос развоју спорта;

10. Унапређење перманентне заш-
тите здравља спортиста;

11. Активности на спречавању не-
гативних појава у спорту;

12. Унапређење делатности орга-
низација у области спорта чији 
је оснивач Општина.

Члан 18.

Након завршетка јавног позива за 
посебне програме Комисија врши вало-
ризацију понуђених програма, а на ос-
нову усвојених критеријума које доноси 
Комисија или на основу правилника за 
поједине сегменте из подручја који се од-
носи на посебне програме. 

Уколико понуђени програми не 
задовољавају услове јавног позива или  
докуменација није комплетна Комисија 
исте одбацује и не предлаже њихово су-
финансирање.

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

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Валоризацију и бодовање понуђе-
них годишњих и посебних програма 
спортских организација врши Комисија 
коју  посебним решењем формира Пред-
седник Општине Бачка Паланка.

Комисија ће се састојати од 5 (пет) 
чланова, коју ће чинити лица која посе-
дују одговарајућу стручну спрему из об-
ласти спорта, као и представници локал-
не самоуправе.

Комисија има право да тражи до-
пуну документације у року који се наве-
де у захтеву за допуну.

Члан 20.

Спортској организацији која је 
била предмет валоризације годишњих 
програма, након доношења одлуке Ко-
мисије биће достављено решење о из-
носу финансијских средстава која су јој 
одобрена за редовне трошкове финанси-
рања спортске организације. 

Члан 21.

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

Одлука Општинског већа донета 
по приговору је коначна и извршна, на-
кон чега ће Одељење за друштвене де-
латности донети решење о преносу сред-
става.

Након коначности одлуке 
Општинског већа и доношења решења о 
износу финансијских средстава, спорт-
ска организација из става 1. овог чла-
на је у обавези да у року од осам дана 



50 страна - Броj3/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        19. фебруар 2014. године

потпише Уговор о коришћењу финан-
сијских средстава. У случају да спортска 
организација не приступи потписивању 
Уговора у наведеном року сматраће се да 
је одустала од коришћења финансијских 
средстава.

Члан 22.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у об-
ласти спорта у Општини Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2013, 11/2013 и 2/2014).

Члан 23.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном 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-40-13/2014
Дана: 14. фебруара 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општинског већа,

Александар Ђедовац,с.р.
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Образац 1
пријемни штамбиљ

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

З А Х Т Е В
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА

о одобравању и финансирању ГОДИШЊИХ програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка

Назив подносиоца захтева

Место

Датум

Дел. бр.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
1. Назив спортске организације

2. Адреса

3. Општина

4. Телефон и факс

5. Е-mail 

6. Wеb-site

7. Контакт особа и телефон

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

9. ПИБ

10. Матични број

11. Текући рачун

12. Назив банке

13. Датум оснивања организације

14. Датум регистрације у АПР

15. Број решења  о регистрацији
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ПОДАЦИ О  ГОДИШЊЕМ  ПРОГРАМУ

Група Критеријуми Опис/подаци Напомена
I Категорија 

спортске гране на 
националном нивоу

Навести категорију 
спортске гране на 

националном нивоу
II Уписати датум 

почетка рада спортске 
организације 
(традиција)

У прилогу доставити ко-
пију документа из које је 
видљив датум почетка ра-
да спортске организације

III Навести највиши ранг 
такмичења у којем се 
нека екипа такмичи

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
Навести екипу која се 

такмичи у највећем рангу, 
као и број рангова такми-
чења у тој грани спорта.
Најнижи ранг такмичења 

се води као 1. ниво.
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.: 

Навести број нивоа 
такмичења у којима је 
клуб учествовао, као и 

број нивоа такмичења у 
националној федерацији.

IV Навести постигнуте 
резултати у протеклој 
такмичарској сезони

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
навести  коначни пласман 
екипе на крају завршене 

последње лиге, као и 
број учесника лиге. 

У прилогу доставити 
копију коначне 

табеле лиге
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.:
Навести број освоје-
них медаља у узрасту 
у којем су постигнути 

најбољи резултати.
У прилогу доставити ко-
пију завршног билтена 
из којег је видљив број 
медаља клуба и укупан 

број додељених медаља.



54 страна - Броj3/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        19. фебруар 2014. године

V Навести број 
такмичарских 

екипа у редовном 
систему такмичења, 
као и називе лига у 
којима се такмиче

ЕКИПНИ СПОРТОВИ: 
Доставити копије коначне 

табеле лиге за сваку 
екипу која је учествовала 

у систему такмичења
ПОЈЕДИНАЧНИ СП.:
Доставити копије бил-

тена општинских, 
покрајинских и др-

жавних такмичења из 
којих је видљив број 

учесника вашег клуба.
VI Навести број 

ангажованих 
стручњака са 
адекватним 

образовањем и 
њихова имена

У прилогу доставити 
копију дипломе, копију 

лиценце и копију Уговора 
о ангажовању или Одлуке 

о именовању тренера.

VII  Навести број 
и приложити 

списак спортиста 
у такмичарском 

систему (сви узрасти)

У прилогу доставити ове-
рени списак од надлеж-
ног гранског спортског 
савеза такмичара који 

су наступали у прошлој 
такмичарској сезони 

(екипни сп.) или годи-
ни (појединачни сп.)

VIII Навести број и списак 
репрезентативаца 

Србије (сви узрасти)

У прилогу доставити 
копије билтена из којег 
су видљиви подаци о 

наступу на такмичењима 
која су наведена у члану 

15. Правилника.
IX Коришћење 

спортских објеката
У прилогу доставити 
Изјаву клуба о начину 

коришћења или 
одржавања спортског 
објекта за спровођење 
тренинга и такмичења, 
са потребним подацима

X Број обављених 
лекарски прегледа

Доставити документ 
из којег је видљиво 
колико је спортиста 
обавило лекарске 

прегледе или приложити 
списак спортиста 
који су наступили 
на такмичењима.



19. фебруар 2014. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 3/2014 - страна 55  

Документи који се достављају у прилогу за валоризацију годишњег програма:

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

2. Копија коначне табеле лиге;

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

4. Копија коначне табеле лиге за сваку екипу;

5. Копије билтена општинских , покрајинских и државних такмичења;

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

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

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

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

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

НАПОМЕНА: Све спортске организације које тражену документацијун не до-
ставе у предвиђеном року сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане овим 
Правилником.
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Образац 2
   

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Врста прихода Износ у динарима

1. БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УКУПНО ПРИХОДИ =

Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

Врста расхода Износ у динарима

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

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

Лице овлашћено за заступање:

(Потпис)

М.П.

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

 - Уредно попуњен формулар (захтев)

 - Решење о регистрацији,

 - Књига чланова,

 - Власнички лист или Уговор о закупу простора за тренинг,

 - Записник са последње Изборне скупштине,

 - Записник са последње редовне скупштине,

 - Записник са последње седнице Надзорног одбора,

 - Одлука о висини чланарине,

НАПОМЕНА: Све спортске организације које тражену документацију не доставе  
у предвиђеном року сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане овим Правил-
ником.

Датум:

Место:
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Образац 3
пријемни штамбиљ

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

З А Х Т Е В
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА  

о одобравању и финансирању ПОСЕБНИХ програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта у општини Бачка Паланка

Назив подносиоца захтева

Место

Датум

Дел. бр.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Назив спортске организације

2. Адреса

3. Општина

4. Телефон и факс

5. Е-mail 

6. Wеb-site

7. Контакт особа и телефон

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

9. ПИБ

10. Матични број

11. Текући рачун

12. Назив банке

13. Датум оснивања организације

14. Датум регистрације у АПР

15. Број решења  о регистрацији

ПОДАЦИ О  ПОСЕБНОМ  ПРОГРАМУ

Спортска организација може од укупно 12 посебних програма доставити захтев за 
максимално 3 (три) посебна програма.

Надлежна Комисија ће у зависности од расположивих средстава предложити да се 
програм финансира у одређеном износу или ће програм бити одбијен у случају неком-
плетне документације или недовољних финансијских средстава за финансирање свих 
понуђених посебних програма.

Под посебним програмима подразумевају се следећа подручја у спорту:

1. Организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину;

2. Ставарање услова за развој талентованих спортиста и обезбеђивање стипен-
дија категорисаних и перспективних спортиста;

3.  Изградња, одржавање и опремање спортских објеката, као и набавка спортске 
опреме и реквизита;

4. Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 
европским клупским такмичењима;

5. Унапређивање стручног рада у спортским организацијама и материјално си-
умулисање квалификаованог тренерског кадра;

6. Систематско периодично тестирање спортиста, истраживачко-развојни 
пројекти и издавање спортских публикација;
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7. Едукација и информисање грађана о свим питањима значајним за бављење 
спортом;

8. Рационално и наменско коришђење спортских сала и спортских објеката у др-
жавној својини;

9. Награде и признања за постигнуте врхунске резултате и допринос развоја 
спорта;

10. Унапређење перманентне заштите здравља спортиста;

11. Активности на спречавању негативних појава у спорту;

12. Унапређење делатности организација у области спорта чији је оснивач Општина.

Документи  који се достављају у прилогу за валоризацију посебних програма:

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

2. Копија коначне табеле лиге;

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

4. Копија коначне табеле лиге за сваку екипу;

5. Копије билтена општинских, покрајинских и државних такмичења;

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

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

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

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

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

НАПОМЕНА: Све спортске организације које тражену документацију не доставе  
у предвиђеном 0року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане овим Пра-
вилником.
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III ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ

1. НАЗИВ

2. ЦИЉ

3. Датум/период реализације

4. Место реализације

5. Број учесника

6. Узрасне категорије

8. Тражена средства   из БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ

IV  – ОПИС ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
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IV -a / Досадашња искуства организације

IV -б / Детаљан опис активности 

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

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Врста прихода Износ у динарима

1. БУЏЕТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УКУПНО ПРИХОДИ =

Б ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

Врста расхода Износ у динарима

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

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

Лице овлашћено за заступање:

(Потпис)

М.П.

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

 - Уредно попуњен формулар (захтев)

 - Решење о регистрацији,

 - Књига чланова,

 - Власнички лист или Уговор о закупу простора за тренинг,

 - Записник са последње Изборне скупштине,

 - Записник са последње редовне скупштине,

 - Записник са последње седнице Надзорног одбора,

 - Одлука о висини чланарине,

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

Датум:

Место:
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Образац 5

/Назив спортске организације/

Општинска управа Општине Бачка Паланка
-Одељење за друштвене делатности -

ИЗВЕШТАЈ
О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ  ПРОГРАМЕ  
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

За годину:

Укупно пребачено буџетских средстава

Укупно правдано средстава

Лице овлашћено за заступање:

(Потпис)

М.П.

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

ОРИГИНАЛНИ И ОВЕРЕНИ ИЗВЕШТАЈ СА ПОТРЕБНОМ ФИНАНСИЈСКОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ДОСТАВЉА 
СЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА-ОДЕЉЕЊУ ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ , УлицаКраља Петра I број 16. 

Датум:

Место:
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНА ЗА ПРАВДАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
Назив спортске организације: 

Ред.бр. ВРСТА ТРОШКА Број 
рачуна

Број 
извода Датум ИЗНОС

УКУПНО =

Датум 
М.П.

Лице овлашћено за заступање:
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19

На основу члана 46. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, брoj 129/2007), чла-
нова 2. и 3. Правилника о мерилима за 
утврђивање цене услуга у дечјим уста-
новама („Службени гласник Републике 
Србије“, брoj 1/1993 и 6/1996) и члана 65. 
и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013 – пре-
чишћен текст), Општинско веће Општи-
не Бачка Паланка на својој 56. седници, 
одржаној дана 14. фебруара 2014. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању економске цене 
боравка деце  предшколског 

узраста у Предшколској установи 
„Младост“ Бачка Паланка за 

школску 2013/2014. годину

Утврђује се пуна економска цена 
боравка деце предшколског узраста у 
Предшколској установи „Младост“ Ба-
чка Паланка за школску 2013/2014. годи-
ну, у следећем износу:

У целодневном боравку 

- 4.500,00 динара по детету

У полудневном боравку, односно 
ужина 

- 40,00 динара по дану.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-60-3/2014
 14. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа

Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р.

20

На основу члана 65. став 1. тачка 
2. и члана 108. став 2. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 
– пречишћен текст), члана 162. став 2. 
и став 3. Одлуке о комуналним делат-
ностима („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 12/2013) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 56. седници, одр-
жаној дана 14. фебруара 2014. године, до-
нело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 
Правилник о изменама 

Правилника о раду Мешовите 
пијаце у Бачкој Паланци

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о раду Мешови-
те пијаце у Бачкој Паланци, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
на својој 13. седници одржаној дана 31. 
јануара 2014. године.
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II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-13/2014
14. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа

Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

21

На основу члана 58. тачка 5. и 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине  Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 –пречишћен текст) 
и Одлуке о буџету Општине Бачка Па-
ланка за 2014 годину („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 41/2013), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 19. фебруара 2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
о коришћењу средстава за 

репрезентацију

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се 
услови и начин коришћења средстава за 
репрезентацију за потребе директних 
корисника. 

Члан 2.

Средства за репрезентацију пла-
нирају се годишње, буџетом и финан-
сијским планом у разделима директних 
корисника. 

Члан 3.

Средства на име расхода за реп-
резентацију могу се кретати највише до 
износа који је утврђен Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за текућу по-
словну годину.

Члан 4.

Као корисници средстава за реп-
резентацију одређују се: 

1. Председник Општине; 

2. заменик председника Општине;

3. Председник Скупштине општине; 

4. заменик председника Скупштине 
општине; 

5. начелник Општинске управе. 

Право на коришћење средстава за 
репрезентацију могу имати и остала иза-
брана, постављена и запослена лица, на 
основу писменог одобрења (сагласности) 
добијеног од стране лица из става 1. овог 
члана. 

Члан 5. 

Средства за репрезентацију могу 
да се користе за следеће намене: 

1. за коришћење услуга угости-
тељских објеката и услуге ке-
теринга у случају протоколар-
них пријема и 

2. коришћење услуга кафе ку-
хиња/бифеа. 

Средства за репрезентацију кори-
сте се на начин и под условима утврђе-
ним овим Правилником, а у складу са 
актима, упутствима и процедурама који-
ма се уређује финансијско пословање ди-
ректних корисника. 
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Члан 6.

Средства за репрезентацију за 
угоститељске услуге могу да се користе 
за пословни ручак или вечеру, односно 
коктел послужење (кетеринг), који се ор-
ганизује за:

1. званице на пригодним обеле-
жавањима јубилеја, празника 
и других важних догађаја, као 
што су конференције и други 
међународни састанци, мани-
фестације, потписивање зна-
чајних уговора, доношење од-
лука од стратешког значаја и 
слично; 

2. чланове органа, комисија и 
стручних тимова који оба-
вљају посебно значајне задатке 
у складу са одлукама, решењи-
ма и налозима овлашћених ли-
ца директних корисника; 

3. учеснике службених састана-
ка који имају посебан значај 
за рад и пословање директних 
корисника. 

Средства за репрезентацију за 
угоститељске услуге могу се изузетно 
користити за плаћање трошкова хотел-
ског смештаја лица која имају посебан 
значај за рад и пословање директних 
корисника или других званица, односно 
учесника који су позвани да присуствују 
састанцима, односно свечаностима из 
става 1. овог члана, ако им је пребива-
лиште, односно место сталног боравка 
ван места догађаја на који су позвани и 
када је то неопходно за обезбеђење њи-
ховог присуства за време тог догађаја.

Члан 7.

Набавку и коришћење услуга 
кафе кухиње/бифеа одређује Председ-
ник општине, Председник Скупштине 
општине и начелник Општинске управе, 

а у складу са својим потребама и финан-
сијским планом. 

Члан 8.

Средства за репрезентацију користе се, 
по правилу, за намене у земљи, а изузетно 
и у иностранству. 
Средства за репрезентацију могу да се 
користе у иностранству под условом 
да је њихово коришћење одобрено 
решењем о одобравању службеног пута 
у иностранство. 

Члан 9.

Лица из члана 3. овог правилника 
овлашћена су да, у сваком конкретном 
случају, наложе и одобре трошење сред-
става за репрезентацију у писаној фор-
ми, а у складу са овим Правилником. 

Корисник средстава за репрезен-
тацију подноси писани образложени 
предлог за коришћење средстава репре-
зентације који мора да садржи повод, из-
нос и врсту репрезентације. 

Корисник средстава за репрезен-
тацију дужан је да, уз личну исправу, 
читко потпише рачун о коришћењу ових 
средстава. 

Изузетно, у случају да корисник 
ових средстава прекорачи одобрени из-
нос репрезентације, а овлашћено лице 
из члана 3. овог Правилника, у писаној 
форми, не одобри репрезентацију у пу-
ном износу насталих расхода, корисник 
ових средстава је дужан да надокнади 
разлику између утрошеног и одобреног 
износа расхода за репрезентацију најкас-
није приликом наредне исплате зараде.

Члан 10.

Рачуне који се односе на репре-
зентацију контролише корисник ових 
средстава и потврђује њихову тачност, а 
потом корисник средстава за репрезен-
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тацију из члана 3. овог Правилника исте 
оверава за плаћање. 

Одељење за финансије и буџет 
директног корисника води евиденцију 
искоришћених износа средстава за реп-
резентацију на основу примљених доку-
мената (решење, рачун, одобрење, спе-
цификација и друго). 

На основу евиденција из ст. 1. и 
2. овог члана Одељење за финансије и 
буџет директног корисника саставља ме-
сечни извештај о расходима за репрезен-
тацију (планираним и извршеним, пре-
корачењима у потрошњи и др.) у складу 
са одредбама овог Правилника и доста-
вља га директном кориснику, односно 
кориснику средстава за репрезентацију 
из члана 3. овог Правилника. 

Члан 11.

Праћење и контролу утрошка сред-
става за репрезентацију врши Општинско 
веће приликом разматрања периодичних 
извештаја о остваривању финансијског 
плана директног корисника. 

Члан 12. 

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-40-14/2014
 19. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р. 

22

На основу члана 61. Став 5. За-
кона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 
108/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2014. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 41/2013), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2014. годину  раздео 2, глава 2.16 ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“, функционална класификација 
620, позиција 197, економска класифика-
ција 424 „Специјализоване услуге-одр-
жавање путне привреде„ умањује се у 
износу од 1.024.593,19 динара, а отвара 
се нова апропријац1ија у разделу 2, глава 
2.16  ЈП „Дирекција за изградњу Општи-
не Бачка Паланка“, функционална класи-
фикација 620, позиција 193/1, економска 
класификација 485 „Накнада штете за 
повреде или штету нанету од стране др-
жавних органа„ за износ од 1.024.593,19 
динара. 

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Бачка Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у Службеном 
листу Општине Бачка Паланка.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2014-34
10. фебруар 2014. године 
Бачка Паланка        
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Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

23

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) председник Општине 
Бачка Паланка, дана 5. јануара 2014. го-
дине, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању 

председника и чланова Комисије 
за попис паса у прихватилишту у 

Новој Гајдобри

I

Образује се Комисија  за попис 
паса у прихватилишту у Новој Гајдобри( 
у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Ђорђе Радовић, за председника

 - Мирко Јањић, за члана

 - Милош Влашкалић, за члана

 - Синиша Ножица, за члана

 - Велимир Мастиловић, за члана

III

Задатак Комисије је да изброји и 
евидентира псе смештене у прихвати-
лишту за напуштене животиње у Новој 
Гајдобри.

Попис извршити до 15. фебруара 
2014. године.

IV

Председник Комисије руководи 
њеним радом.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-11
5. фебруар 2014. године 
Бачка Паланка        

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

24

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) и члана 1. став 1. тачка 1. 
Одлуке о тарифама за накнаду штете по 
предлозима за мирно решавање спорова 
("Службени лист Оптшине Бачка Па-
ланка" бр. 32/2012),председник Општине 
Бачка Паланка, дана 11. фебруара 2014. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 
Комисије  за утврђивање висине 

накнаде штете од уједа паса 
луталица

I

Разрешава се др МИРЈАНА 
ПЕЈАК дужности члана Комисије за 
утврђивање висине накнаде штете од 
уједа паса луталица.
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Именује се др АЛЕКСАНДРА 
ЛАЗИЋ за члана Комисије за утврђи-
вање висине накнаде штете од уједа паса 
луталица.

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-16
11. фебруар 2014. године 
Бачка Паланка        

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

25

На основу члана 60. став 4. Закона 
о јавној својини („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 72/2011 и 88/2013) и 
члана 18. став 1. алинеја 4. Одлуке о ор-
ганизацији Општинске управе („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
2/2009 и  19/2010), начелник  Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, дана 19. 
фебруара  2014. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
о условима и начину коришћења 

службених возила

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се ус-
лови  и начин коришћења службених во-
зила Општинске управе Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општинска 
управа). 

Члан 2. 

Под службеним возилима, у сми-
слу овог правилника, подразумевају се 
путничка и друга возила која су приба-
вљена или дата на коришћење Општин-
ској управи. 

Члан 3. 

Службена возила користе се за 
обављање службених послова на тери-
торији Општине Бачка Паланка, а ван 
територије Општине, ако то природа 
посла захтева и ако се ти послови не могу 
успешно обавити превозом у јавном са-
обраћају. 

Члан 4.

Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка стара се о рационалном, 
наменском и економичном коришћењу 
службених возила. 

II УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 5. 

Коришћење службених возила се 
утврђује као: 

1. стално коришћење службених 
возила са возачем; 

2. коришћење службених возила 
за потребе обављања службе-
них послова; 

3. коришћење дежурног службе-
ног возила. 

Члан 6. 

Право на стално коришћење служ-
бених возила са возачем имају: 

1. председник Општине;
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2. председник Скупштине 
општине; 

3. друга лица по основу решења 
председника Општине .

Члан 7.

Право да користе службена возила 
за потребе обављања службених послова 
имају следећа лица: 

1. начелник Општинске управе; 

2. заменик председника 
Скупштине општине;

3. заменик председника Општине,

4. чланови Општинског већа; 

5. секретар Скупштине општине; 

6. помоћници председника 
Општине; 

7. чланови радних тела;

8. запослени у Општинској управи. 

Корисници из става 1. овог члана 
користе службено возило са возачем или 
без возача. 

Члан 8. 

Дежурно службено возило се ко-
ристи за потребе изабраних, именованих 
и постављених лица. 

Дежурно службено возило се ко-
ристи искључиво при обављању служ-
бених послова и  задатака на подручју 
седишта Општине. 

III НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 9. 

Службено возило ставља се на 
располагање кориснику на основу  за-
хтева за коришћење службеног возила, у 

писаној форми, достављеног руководио-
цима  одељења .

Захтев за коришћење службеног 
возила садржи: 

1. назив органа;

2. име и презиме корисника и ње-
гову функцију;

3. релацију;

4. време и датум поласка и повра-
тка; 

5. имена и презимена путника.

Изузетно, захтев за коришћење 
службеног возила може се поднети путем 
телефона о чему руководилац одељења 
сачињава службену белешку.

Без знања руководиоца одељења 
забрањује се превоз путника који нису 
наведени у захтеву, а кршење ове одред-
бе, представља тежу повреду радне оба-
везе возача. 

Члан 10.

Начелник Општинске управе у са-
радњи са руководиоцима одељења у ок-
виру Општинске управе, стара се о прио-
ритетима коришћења службених возила 
и води рачуна о њиховом рационалном и 
економичном коришћењу. 

Начелник Општинске  управе по-
себним актом одређује возача који је од-
говоран за задужено службено возило. 

Ако због недостатка возила, воза-
ча, горива или због других разлога нема 
могућности да се удовољи свим захте-
вима, приоритет у коришћењу службе-
ног возила имају изабрана, именована и 
постаљена лица у органима Општине, а 
након тога запослени по редоследу зна-
чаја послова за које се употреба возила 
захтева, односно по редоследу пријема 
захтева.
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Начелник Општинске управе, од-
носно лице које он овласти, дужно је да 
одмах обавести подносиоца чијем захте-
ву се не може удовољити.

Уколико више корисника истог 
дана имају потребе да користе служ-
бено возило на истој релацији, руково-
дилац одељења, у циљу рационалног 
коришћења службеног возила, ставља 
на располагање тим корисницима једно 
службено возило, с тим да корисници до-
говорно утврђују час поласка и повратка. 

Члан 11. 

На основу примљених захтева за 
коришћење службених возила и приори-
тета из члана 10. став 1 овог правилника, 
руководилац одељења израђује дневни 
распоред коришћења службеног возила 
и распоред возача. 

Због настанка хитних и непред-
виђених околности, дневни распоред ко-
ришћења возила може се мењати о чему се 
одмах обавештавају наручиоци превоза. 

На основу утврђеног распроеда 
руководилац одељења издаје возачу пут-
ни налог за возило.

Члан 12.

Службеним возилом управља 
запослени на радном месту возача (у 
даљем тексту: возач). 

Службеним возилом може упра-
вљати и друго лице у радном односу у 
органима Општине које има одговарајућу 
возачку дозволу, ако потребе посла то за-
хтевају, као и лице које  није у радном 
односу у органима Општине, ако то за-
хтевају оправдани интереси Општине, а 
по претходно прибављеном овлашћењу 
председника Општине или начелника 
Општинске управе. 

Сваки возач и друго лице које је 
задужено возилом, одговара за задужено 

службено возило, његову правилну и на-
менску употребу, као и одржавање. 

Возач је дужан да изврши вожњу 
на релацији наведеној у путном налогу 
за возило. 

Изузетно, ако због потребе веза-
на за потребе службеног задатка дође до 
промене релације, возач уноси проме-
ну релације у  путни налог за возило, а 
корисник ову промену потврђује својим 
потписом. 

Члан 13. 

Налог за возило се попуњава за 
сваки извршени превоз. 

Садржина, издавање, вођење и 
предаја налога за возила, као и евиден-
ција о издатим налозима врши се у скла-
ду са законом и подзаконским актом 
којим се уређује садржина, издавање и 
вођење налога и евиденција о издатим 
путним налозима.

Налог за возило у целини попуња-
ва возач службеног возила, а корисник  
службеног возила је дужан да по окон-
чању коришћења службеног возила, 
својим потписом овери налог и сноси сву 
одговорност за тачност унетих података. 

У путном налогу за возило обавез-
но се попуњавају све рубрике, а нарочи-
то време почетка и завршетка превоза, 
почетно и завршно стање километраже. 

У случају не попуњавања налога, 
одмах се обавештава наручилац превоза 
и начелник Општинске управе ради пре-
дузимања мера против возача возила. 

Члан 14.

Евиденцију о коришћењу служ-
бених возила води диспечер, на основу 
путних налога за возило, посебно за сва-
ко свлужбено возило, а која садржи сле-
деће податке: 
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1. о возачима;

2. о корисницима;

3. полазним и долазним одре-
диштима;

4. дневној и месечној километражи;

5. утрошку горива и др.

Члан 15.

Руководилац одељења је дужан да 
на основу евиденције из члана 14. овог 
правилника два пута месечно сачини из-
вешај о коришћењу службених возила.

Извештај из става 1. овог члана 
садржи следеће податке:

1. о службеним возилима; 

2. о возачима;

3. о корисницима;

4. о броју пређених километара;

5. о утрошку горива;

6. о износу накнаде;

7. и друге податке.

На основу евиденције из става 1. 
овог члана начелник Општинске управе 
саставља месечни и годишњи извештај 
који по истеку текућег месеца, до 5-ог у 
наредном месецу доставља Председнику 
општине. 

Члан 16.

Возач, однсно друго лице задуже-
но службеним возилом, у обавези је да 
по окончању превоза службено возило 
врати на место одређено за паркирање 
службених возила, преда кључеве во-
зила и попуњени путни налог за возило 
диспечеру, а по истеку радног времена 
портиру, који евидентира датум и време 
паркирања возила. 

Изузетно, уколико потреба посла 
захтева и ако добије претходну саглас-

ност начелника Општинске управе, во-
зач односно друго лице задужено служ-
беним возилом није у обавези да служ-
бено возило врати на место одређено за 
паркирање службених возила. 

Члан 17.

По повратку на место одређено 
за паркирање службених возила, во-
зач је дужан да пријави диспечеру сва-
ко оштећење које је настало на возилу у 
току вожње и сваку саобраћајну незгоду,.

У случају настанка штете диспе-
чер сачињава пријаву штете, а возач је 
обавезан да попуни изјаву о насталој 
штети и саобраћајној незгоди.

Члан 18.

Изузетно, у случају да су сва 
службена возила заузета, а кориснику 
из члана 7. овог правлиника неодложно 
је потребно возило за обављање службе-
ног посла и у могућности је да за исто 
користи сопствено возило, може му се 
одобрити право на обезбеђење горива за 
сопствено возило. 

О праву на обезбеђење горива за 
сопствено возило за обављање службе-
ног посла из става 1. овог члана одлучује 
начелник Општинске управе. 

О обезбеђењу горива за сопствена 
возила диспечер води посебну евиден-
цију.

Подаци о корисницима којима је 
обезбеђено гориво и о количини  гори-
ва уносе се у извештај из члана 14. овог 
правилника. 

Члан 19. 

Ступањем на снагу овог правил-
ника, престаје да важи Правилник о ус-
ловима и начину коришћења службених 
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возила број I – 031-17/2008 од 25. 11. 2008. 
године.

Члан 20. 

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

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:  IV- 223-1/2014
19. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Начелник
Општинске управе,

Лука Станић,с.р. 

26

На основу члана 162. Одлуке о 
комуналним делатностима ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
12/2013) и члана 44. Статута ЈКП "Ко-
муналпројект" Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2013), Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка, на XIII седници која је одр-
жана дана  31.01.2014. године , донео је:

П Р А В И Л НИ К
измена Правилника о раду 

Мешовите пијаце  ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка

Члан 1.

У Правилнику о раду Мешовите 
пијаце ЈКП "Комуналпројект" Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 44/2013) , члан 5. став 2 
мења се и гласи:

"Уговор о коришћењу сталног 
продајног места закључује се на одређе-
но време ,  најмање на годину дана."

Члан 2.

Ова измена ступа на снагу наред-
ног дана од дана добијања саглансости 
од стране Општинског већа Општине 
Бачка Паланка.

Члан 3.

Ова измена правилника ће се обја-
вити у "Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка".

НАДЗОРНИ ОДБОР 
ЈКП „Комуналпројект“
Број: 01-70/1-4-2014
 31.01.2014. године
 БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Надзорног одбора

Марјановић Миодраг, дипл.инг.грађ.
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