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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

OПШТИНА БАЧ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 020-6-60/2016-III 

Дана: 24.02.2016. године 

 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Сл. Гласник Р. Србије, број 51/09“), 

члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник Р. Србије“, 

број 8/2012 и 94/2013), члана 8. Одлуке о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. лист 

општине Бач“, број 34/2014), Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Бач за финансирање/суфинансирање трошкова редовних 

активности и пројеката Удружења грађана и Организација цивилног друштва са територије 

општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број 36/2014), председник општине Бач, дана 24. 

фебруара 2016. године расписује 

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за финансирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења 

грађана, фондова и осталих Организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 

2016. годину  

 

I 

 

Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину, опредељена су средства у износу од 5.200.000 

динара, раздео 4, глава 01, програмска класификација 1201-0002-Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву, функција 820, економска класификација 481 – Дотације удружењима 

грађана и КУД-овима – намењена за финансирање/суфинансирање Удружења грађана, фондова 

и осталих организација цивилног друштва (у даљем тексту: Удружења) која су: 

 

 регистрована на територији општине Бач тј. имају седиште или огранак на овом подручју 

или делују као међуопштинска, регионална или републичка Удружења на територији 

општине Бач,  

 регистрована код надлежног органа најмање 6 месеци пре расписивања Јавног конкурса,  

 све пројектне активности реализују на територији општине Бач или ван територије 

општине Бач, а при том својим активностима представљају општину. 

 

II 

 

Средства се додељују Удружењима за финансирање/суфинансирање: 

 

 трошкова редовних активности Удружења и  

 пројеката Удружења. 

 

III 

 

Средства из првог дела овог Конкурса могу се користити за реализацију пројеката из следећих 

области:  

 

 подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, 

задругарство, пољопривреда, рурални развој и др.),  
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 развој локалне заједнице, екологија, заштита животне средине, здравља грађана и 

заштита животиња,  

 афирмисање људских и мањинских права,  

 програми за предшколску и школску децу,  

 програми за омладину,  

 програми за стара лица,  

 програми из области формалног и неформалног образовања, науке, културе, 

информисања, 

 развој цивилног друштва,  

 неговање културне баштине и историјских тековина, мултикултуралности у 

мултиетничности, 

  социјална заштита, 

  борачко-инвалидска заштита,  

 заштита лица са инвалидитетом,  

 превенција и заштита од болести зависности,  

 волонтерство,  

 активности пензионерских удружења, афирмисање женских права,  

 превенција насиља,  

 хуманитарни пројекти,  

 слободе информисања,  

 промовисања Евро интеграција Србије,  

 промовисања владавине закона,  

 промовисање и изградња демократског друштва,  

 други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Бач и 

афирмцију грађанског активизма. 

 

 

IV 

 

Удружење на Јавном конкурсу може учествовати са једним предлогом за 

финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности  и више предлога пројеката. 

Средства из буџета општине Бач се могу доделити за финансирање/суфинансирање једног 

предлога трошкова редовних активности и једног предлога пројекта по сваком Јавном конкурсу. 

 

V 

 

Сваки предлог трошкова редовних активности и предлог пројекта чије 

финансирање/суфинансирање буде одобрено из буџета општине Бач мора бити реализован до 

истека буџетске године. 

 

VI 

 

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су: 

 

 усклађеност пројекта са свим захтевима Јавног конкурса 

 остварени резултати Удружења претходних година 

 материјална и кадровска опремљеност Удружења 

 стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 

 одрживост пројекта 

 досадашња сарадња са локалном самоуправом 

 досадашња искуства у реализацији пројекта (референце) 

 реализација пројекта у партнерству са другим Удружењима 

 



3 
 

VII 

 

Пријаве на Јавни конкурс се подносе Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета општине Бач (у даљем тексту: Комисија) на посебном 

обрасцу који је саставни део конкурсне документације. 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

I  Финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности Удружења: 

 

1. пријавни образац 

2. образац предлога за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности  

3. изјава подносиоца предлога трошкова редовних активности 

4. извештај о раду удружења за претходну годину 

5. фотокопију Решења о упису у регистар (Решење из АПР-а) 

6. фотокопију депо картона 

 

 

II  Финансирање/суфинансирање пројекта Удружења: 

 

1. пријавни образац 

2. образац предлога пројекта 

3. образац предлога буџета (финансијски и наративни део) 

4. изјава подносиоца пројекта 

5. изјава партнера на пројекту 

6. фотокопију Решења о упису у регистар (Решење из АПР-а) 

7. фотокопију депо картона 

 

VIII 

 

Пријаве са комплетном конкурсном документацијом подносе се у затвореној коверти са 

назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТРОШКОВА РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, 

ФОНДОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, називом и адресом подносиоца 

пријаве, на адресу Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач или предајом 

на шалтеру Пријемне канцеларије Општинске управе Бач. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ  04.03.2016. године 

 

IX 

 

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на 

неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом Јавном конкурсу, као и пријаве 

достављене путем факса или електронске поште, непотписане пријаве, неће се разматрати.  

 

 

X 

 

Комисија ће утврдити оправданост предлога трошкова редовних активности удружења на 

основу извештаја о раду удружења за 2015. годину. 

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова.  

Комисија има право да затражи од учесника на Јавном конкурсу додатну документацију и 

додатна објашњења у вези са предлогом буџета. 
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Комисија може учеснику Јавног конкурса да предложи одређене измене поднетог пројекта у 

делу буџета или у делу активности планираних активности. 

На основу додељених бодова Комисија сачињава Прелиминарну листу одобрених трошкова 

редовних активности и пројеката Удружења који ће се финансирати/суфинансирати из буџета 

општине Бач у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса. 

Прелиминарна листа ће бити објављена путем средстава јавног информисања, на званичној веб 

страници општине Бач (www.bac.rs) и огласним таблама Општинске управе Бач. 

 

XI 

 

На Прелиминарну листу учесници на Јавном конкурсу имају право приговора у року од три дана 

од њеног објављивања.  

Приговор се упућује Комисији. 

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од три дана од дана његовог пријема и утврђује 

предлог Одлуке о избору трошкова редовних активности и пројеката Удружења који ће  

финансирати/суфинансирати из буџета општине Бач који доставља председнику општине. 

 

XII 

 

Одлуку о избору трошкова редовних активности и пројеката Удружења који ће се 

финансирати/суфинансирати из буџета општине Бач доноси председник општине у року од 10 

дана од дана објављивања Прелиминарне листе одобрених трошкова редовних активности и 

пројеката Удружења. 

Одлука о избору трошкова редовних активности и пројеката Удружења који ће се финансирати 

из буџета општине Бач се објављује путем средстава јавног информисања, на званичној веб 

страници општине Бач (www.bac.rs) и огласним таблама Општинске управе Бач. 

 

 

Све додатне информације се могу добити позивом на број 021/770 075, локал 120  

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К   О П Ш Т И Н Е   Б А Ч 

 

Драган Сташевић,с.р. 

http://www.bac.rs/
http://www.bac.rs/

