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144.
На основу члана 45. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 58. став 1. Статута општине Бач – пречишћен
текст („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015) и члана 4. став 6. Пословника о раду Општинског већа
општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 18/2008),
Општинско веће Општине Бач, на првој конститутивној седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о задужењима чланова Општинског већа Општине Бач
Члан 1.
Чланови Општинског већа Општине Бач задужују се:
1. Жељана Матић, за област друштвене делатности, просвете и здравства
2. Јоца Петровић, за област пољопривреде
3. Катарина Врабчењак, за стање и даљи развој међунационалних односа и остваривање
права националних мањина
4. Марко Тубић, за област јавних прихода и расхода општине и организација које се финансирају из буџета општине
5. Давор Клецин, за област мале привреде
6. Дражен Паклединац, за област заштите животне средине
7. Павле Елхарт, за област функционисање месних заједница
8. Младенка Ћулибрк, за област туризма и угоститељства
9. Игор Андрић, за област социјалне заштите
10. Имра Мишковић, за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и
улица
11. Борислав Ољача, за област спорта
Члан 2.
Чланови Општинског већа ће пратити стање у области за коју су задужени, иницирати доношење прописа и мера из тих области од стране Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Општинско веће општине Бач
Број:020-5-83/2016-II
Дана:13. јуна 2016. године
Председавајући
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

13. јун 2016.
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145.
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („("Службени гласник РС", бр. 10/2016)), члана 59.
Статута Општине Бач („Службени лист Општине Бач“ број, 1/2015 – пречишћен текст) Општинско
веће на својој 1. седници, одржаној дана 13. јуна 2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о одобравању,финансирању и суфинансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Општини Бач
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта у општини Бач (у даљем тексту: Правилник) прописују
се начин вредновања програма којима се остварује општи интерес у области спорта и доделе
средстава, изглед и садржина предлога програма и документација која се уз предлог подноси,
садржина и изглед извештаја о реализацији програма и начин и поступак контроле реализације
одобрених програма.
Утврђују се следећи општи интереси који се финансирају и суфинансирају из буџета општине
Бач и то:
1. Активности спортских организација у редовном систему такмичења, гранских и
територијалних општинских савеза;
2. Активности спортских организација из подручја спорта за све,
3. Активности спортских организација из подручја спорта особа са инвалидитетом;
4. Активности у спорту из подручја школског и предшколског узраста;
5. Организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину Бач ( у даљем
тексту:Општина)
6. Стварање услова за развој талентованих спортиста и обезбеђивање стипендија
категорисаних и перспективних спортиста;
7. Изградња, одржавање и опремање спортских објеката, као и набавка спортске опреме и
реквизита;
8. Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским
клупским такмичењима;
9. Унапређивање стручног рада у спортским организацијама и материјално стимулисање
квалификованог тренерског кадра;
10. Систематско периодично тестирање спортиста, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
11. Едукација и информисање грађана о свим питањима значајним за бављење спортом;
12. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини;
13. Награде и признања за постигнуте врхунске резултате и допринос развоја спорта;
14. Унапређење перманентне заштите здравља спортиста;
15. Активности на спречавању негативних појава у спорту;
Унапређење делатности организација у области спорта чији је оснивач Општина.
Члан 2.
Финасирање и суфинансирање програма од општег интереса врши се путем јавног позива по
два основа и то:
А) Годишњи програм Б)
Посебни програми
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Под Годишњим програмима подразумевају се општи интереси наведени у члану 1. став 2.
тачкама 1, 2, 3 и 4 овог Правилника.
Под Посебним програмима подразумевају се општи интереси наведени у члану 1. став 2. од
тачке 5 до тачке 16 овог Правилника.
Члан 3.
Да би носиоцу програма био одобрен 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
другачије одређено;
- да има седиште на територији Општине:
- да је директно одговоран за реализацију програма;
- да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана ;
- да испуњава услове за обављање 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 Министарства
омладине и спорта као спортска грана од посебног значаја за Републику Србију;
- да је спортска организација члан националног гранског спортског савеза који је препознат од
стране државе као национални грански спортски савез који је задужен за ту грану спорта.
Носилац програма не може :
- да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
- да има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања;
- да буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.
Члан 4.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:
- био у сукобу интереса;
- намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за
подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
- покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију током
еваулационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.
Носилац програма не може добијати средства из буџета Општине за реализацију својих
програма две године 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 могла учествовати у расподели буџетских средстава за годишње
и посебне програме, осим услова наведених у члановима 3. и 4. овог Правилника мора да достави и
следећу документацију:
1. доказ да је уредно и у потпуности правдала буџетска средства за протеклу годину
2. копију решења регистрације Агенције за привредне регистре,
3. доказ да има учлањене или уговором ангажоване спортисте ( 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 надлежног гранског савеза (приложен уговор о професионалном,
хонорарном или волонтерском ангажовању или Одлуку о именовању ако је тренер члан
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клуба, као и копија законом предвиђене дипломе и копију лиценце). Обавезно се
доставља тражена документација за све ангажоване тренере у спортској организацији.
5. доказ да има осигуран простор и спортску опрему за спровођење тренинга и такмичења
( Прилаже се уговор о закупу простора или копија власничког листа, ако је спортска
организација власник објекта, као и списак спортске опреме)
6. записник са последње Изборне годишње скупштине спортског удружења из којег је
видљива управљачка организација спортског удружења (Председник, Управни-Извршни
одбор, Надзорни одбор и др)
7. да достави записник са последње редовне годишње скупштине спортског удружења
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
годишњих и посебних програма .
Члан 6.
Програми се финансирају и суфинансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз
најмањи утрошак средстава из буџета Општине постигну планирани резултати.
Годишњи програми се финансирају у ратама (месечно или квартално) а посебни програми се
суфинансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију
програма.
Члан 7.
За финансирање годишњих програма активности спортских организација Комисија за оцену
годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач
( у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив најкасније до 31. марта за текућу годину.
За суфинансирање посебних програма активности спортских организација Комисија за оцену
годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бач
( у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив најкасније до 31. марта за текућу годину.
Члан 8.
Предлог финансирања и суфинансирања годишњих и посебних програма Спортски савез
Општине Бач и његове чланице у обавези су да документацију доставе директно Комисији.општине
Бач.
Предлог финансирања годишњих и посебних програма остале спортске организације које
испуњавају услове из члана 3. 4. и 5. овог Правилника, а нису чланице Спортског савеза општине
Бач, достављају директно Комисији.
Члан 9.
Спортска организација је дужна да потребне податке достави на обрасцима који су саставни
део правилника, као и све прилоге које се траже уз те обрасце.
Саставни део Правилника су и обрасци од броја 1 до 5.
Саставни део годишњих и посебних програма је и финансијски план са наведеним изворима
финансирања и суфинансирања програма.
Члан 10.
Након завршетка поступка Комисија разматра све пријаве које су приспеле у прописаном
року.
На основу Правилника Комисија утврђује испуњеност постављених услова за сваког
учесника. Учесници који не испуњавају прописане услове из Правилника 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 достављених података на обрасцима и
прилозима уз обрасце.
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Члан 11.
Након валоризације понуђених програма Комисија утврђује предлог расподеле финансијских
средстава за сваку спортску организацију која је задовољила условима јавног позива.
Предлог расподеле финансијских средстава Комисија упућује председнику Општине. На
основу утврђеног предлога расподеле финансијских средстава, комисија доноси појединачно
решење за сваку спортску организацију са наведеним износом.
Решење мора да садржи:
 број и датум решења,
 у преамбули решења се позива на законски основ доделе буџетских средстава (Закон
о локалној самоуправи, Закон о спорту, Одлуке општине Бач)
 назив корисника средстава,
 износ одобрених средстава,
 динамика пребацивања одобрених средстава,
 број рачуна на који се пребацују средства,
 број економске класификације са које се пребацују средства,
 обавезе корисника средстава везано за правдање (копија рачуна и извода из банке),
 временски рок правдања средстава и
 остале елементе у складу са законским прописима.
Члан 12.
Са подносиоцем одобреног програма председник Општине Бач закључује уговор о
реализовању програма у коме се наводи следеће:
 назив и седиште носиоца програма;
 врста и садржина програма;
 време реализације програма односно обављања активности;
 циљеви и очекивани резултати;
 висина додељених средстава;
 временски план употребе средстава;
 начин надзора над одвијањем реализације програма, обавезе носиоца програма у
погледу подношења извештаја о реализацији програма;
 доказивање реализације програма, наменско коришћења средстава, медијско
представљања програма и учешће Општине у његовом финансирању;
 и остале елементе у складу са законским прописима.
У случају да се подносилац одобреног 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 организација, врши се на основу следећих елемената:
1. Статус спорта на националном нивоу,
2. Традиција спортске организације,
3. Ранг такмичења,
4. Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони,
5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења,
6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем,
7. Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти),
8. Број репрезентативаца Србије (сви узрасти),
9. Трошкови спортских објеката,
10. Лекарски прегледи
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Све спортске организације из такмичарског спорта дужне су доставити попуњени Образац 1.
који је саставни део овог Правилника са потребном документацијом.
Спортске организације из подручја спорта за све, спортска лица са инвалидитетом, спортске
организације из подручја школског спорта, општински спортски савези не подлежу систему
бодовања него се финансијска средства за њих одређују само на основу понуђених годишњих
програма.
Члан 14.
За рангирање спортских организација 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 спортских грана умањује се за
20%, а шах клубовима и сродним спортовима укупан број бодова умањује се за 50%.
Табела бр. 1.
Гру
Елементи валоризације
Бодови
па
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
50
III ниво такмичења
50
V ниво такмичења
40
IV ниво такмичења
30
II ниво такмичења
30
III ниво такмичења
20
II ниво такмичења
10
I ниво такмичења
10
I ниво такмичења
5
IV
Постигнути резултати
у протеклој такмичарској ЕКИПНИ СП.
ПОЈЕД. СП.
сезони
VI ниво такмичења
100 80 60
10
III ниво такмичења
60 30
V ниво такмичења
80 60 50
0
IV ниво такмичења
60 50 40
II ниво такмичења
60 40 20
III ниво такмичења
50 40 30
II ниво такмичења
40 30 20
I ниво такмичења
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
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3 тренера
2 тренера
1 тренер
Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти)
50 и више такмичара
20 до 49 такмичара
од 3 до 19 такмичара
Број репрезентативаца Србије
5 и више репрезентативаца
од 2 до 4 репрезентативца
1 репрезентативац
Спортски објекти
Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање)
Отворени терени - 2 и више терена
Отворени терени - 1 терен
Затворени објекти преко 150 м2
Затворени испод 150 м2
Трошкови закупа спортских објеката за тренинг (ако општина не
плаћа)
5 и више екипа
4 екипе
3 екипе
2 екипе
1 екипа
Лекарски прегледи
50 и више спортиста
20 до 49 спортиста
од 3 до 19 спортиста
Спортска удружења од посебног значаја за Општину
Спортске организација на основу одлуке Комисије
могу добити додатних до 200 бодова
I - УКУПНО БОДОВА

20
10
5
15
10
5
25
15
5

52,5
22,5
52,5
22,5
35
30
25
20
15
15
10
5
200
597,5

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. Максимални
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.
3. Ранг такмичења
Екипни спортови се разврставају од првог до шестог нивоа. Ако спортска организација има
сениорску мушку и женску екипу у такмичењу, бодови се узимају само за једну екипу која
носи више бодова. Ако се спортска организација такмичи само са млађим узрасним
категоријама (јуниори, кадети или пионири) број бодова се умањује за 30%.
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Појединачни спортови могу добити максимални број бодова ако су у сениорском узрасту
одржани у тој узрасној категорији општинска, покрајинска и државна првенства. Ако се спортска
организација такмичи само са млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети или пионири) број
бодова се умањује за 30%.
Ако нека спортска организација 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, максимални 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
максималног броја бодова.
Најбоље рангираној спортској организацији у једној грани спорта у истом систему такмичења
која броји три и више спортских организација број бодова се увећава за 20%.
У екипним спортовима постоје најчешће следећи нивои (рангови) такмичења 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 спортовима где нема „Супер лиге“ „А-лиге“, као највиши ранг се
признаје I лига Србије (V ниво) и признаје се максимални број бодова по овом критеријуму.
У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења 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 протеклој такмичарској сезони Екипни спортови –
У односу на ранг такмичења и коначни пласман у последњем завршеном лигашком такмичењу 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 првој 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 организације освојили од 5 до 9% од укупног броја медаља које су додељене на сениорском првенству државе. Број бодова на трећем месту у првој колони значи
да је освојена минимално 1 медаља на сениорском првенству државе.
- Друга колона првенства АП Војводине
Број бодова на првом месту у другој колони значи да су чланови спортске организације
освојили 20% и више од укупног броја медаља које су додељене на сениорском првенству АП
Војводине. Број бодова на другом месту у другој 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 колони 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 спортске 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 колони значи да је
освојена од 1 до 24% од укупног броја медаља које су додељене на општинском сениорском
првенству.
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Ако спортска организација наступа само са млађим узрастима исти принцип 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, максимални 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 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 редовном систему
такмичења надлежног националног или покрајинског гранског спортског савеза у свим
узрасним категоријама. 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 првенству наступило најмање 10 такмичара или 5 такмичара на званичном
државном 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 спортског 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 је тренер и члан клуба, 3. Копију
лиценце надлежног националног гранског спортског савеза за 2014. 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, кадети, јуниори и сениори).
Максимални број бодова по овом основу износи 25.
7. Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти)
Спортске организације су дужне доставити оверени списак регистрованих спортиста (све
узрасне категорије) који су наступили у такмичењима у протеклој години дана. Оверени
списак оверава надлежни грански спортски савез који је организатор званичних такмичења.
Максимални број бодова по овом основу износи 15.
8. Број репрезентативаца Србије (сви узрасти)
Бодују се само они репрезентативци Србије који су наступили на званичним кадетским,
јуниорским и сениорским првенствима Европе и света у протеклих годину дана. У бодовање
улазе и спортисти који су наступили на Олимпијским играма, Олимпијским играма младих,
Медитеранским играма или Европским играма младих (EYOF). У бодовање не улазе
балканијаде и пионирска такмичења на нивоу Европе и света. У прилогу обрасца се мора
доставити копија званичног билтена шампионата
Европе или света из којег се може доказати да је тај спортиста наступио на том такмичењу.
Бодују се само они спортисти који су у време одржавања а европског или светског првенства
били регистровани за ту спортску организацију.
Максимални број бодова по овом основу износи 25.
9. Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање)
Спортске организације које користе 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.

13. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

број 20 – стр. 11
``

Спортске организације које користе и одржавају затворене спортске објекте добијају
одређени број бодова у зависности од величине коришћеног простора.
Спортске организације којима општина не осигурава бесплатне термине у државним
објектима, добијају одређени број бодова у зависности са колико екипа учествују у систему
такмичења, односно са колико екипа спроводе тренажни процес.
Спортске организације које имају бесплатно коришћење термина у објектима са којима
управља општина не добијају 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 признају и бодови за лекарске прегледе за ту спортску организацију.За ово
вредновање признаје се списак под редним бројем VII - број спортиста у такмичарском
систему.
Максимални број бодова по овом основу износи 15.
11. Спортска удружења од посебног значаја за Општину
Спортским организацијама за које Комисија сматра да су од посебног значаја за Општину,
додаће се додатних до 200 бодова на укупан број бодова који добију валоризацијом првих 10.
елеманата валоризације програма.
Члан 16.
Надлежна Комисија утврђује укупни износ средстава за спортске организације по два
основа за годишње финансирање и то:
 за спортске организације из такмичарског спорта које улазе у систем валоризације
 за спортске организације којима се финансијска средства одређују искључиво на основу
понуђених годишњих програма (спорт за све, спортска лица са 
инвалидитетом, школски спорт, општински спортски савез...)
На основу достављене документација Комисија врши бодовање за сваку спортску
организацију која је ушла у систем валоризације годишњих програма. На основу броја бодова
утврђује се проценат (%) учешћа сваке спортске организације у укупном броју бодова. Након тога
прави се ранг листа валоризованих спортских организација којима су одобрена финансијска
средства за годишње програме. На основу процената и укупно одобрене суме финансијских
средстава за годишње програме спортске организације које су ушле у систем валоризације
годишњих програма утврђује се коначни финансијски план за сваку спортску организацију посебно.
За спортске организације из подручја спорта за све, спорта лица са инвалидитетом, школског
спорта, општински спортски савез, финансијска средства се деле на основу квалитета понуђених
годишњих програма.
III ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
Члан 17.
Спортске организације у прописаном року достављају на прописаном обрасцу који је
саставни део овог Правилника, потребну документацију за суфинансирање посебних програма и то
за:
1. Организацију спортских такмичења од посебног значаја за Општину;
2. Стварање услова за развој талентованих спортиста и обезбеђивање стипендија
категорисаних и перспективних спортиста;
3. Изградњу, 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 стимулисање
квалификаованог тренерског кадра;
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6. Систематско периодично тестирање спортиста, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
7. Едукацију и информисање грађана о свим питањима значајним за бављење спортом;
8. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
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.
Члан 18.
Након завршетка јавног позива за посебне програме Комисија врши валоризацију понуђених
програма, а на основу усвојених критеријума које доноси Комисија или на основу правилника за
поједине сегменте из подручја који се односи на посебне програме.
Понуђени програми који не задовољавају услове јавног позива или докуменација није
комплетна Комисија одбацује и не предлаже њихово суфинансирање.
Програми који задовољавају све наведене услове јавног позива , улазе у систем валоризације
и на основу расположивих финансијских средстава Комисија доноси предлог финансијских
средстава за сваки програм посебно.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Валоризацију и бодовање понуђених годишњих и посебних програма спортских
организација врши Комисија коју посебним решењем формира Председник Општине Бач.
Комисија ће се састојати од 5(пет) чланова, коју ће чинити лица која поседују одговарајућу
стручну спрему из области спорта, као и представници локалне самоуправе.
Комисија има право да тражи допуну документације у року који се наведе у захтеву за допуну.
Члан 20.
Спортској организацији која је била предмет валоризације годишњих програма, након
доношења одлуке Комисије биће достављено решење о износу финансијских средстава која су јој
одобрена за редовне трошкове финансирања спортске организације.
Члан 21.
Спортска организација која је била предмет валоризације посебних програма има право да
поднесе приговор на одлуку Комисије у року од осам дана од дана достављања одлуке.
Одлука Комисије донета по приговору је коначна и извршна.
Након коначности одлуке Комисије, спортска организација из става 1. овог члана је у обавези
да у року од осам дана потпише Уговор о коришћењу финансијских средстава. У случају да не
приступи потписивању Уговора у наведеном року сматраће се да је спортска организација одустала
од коришћења финансијских средстава.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број:020-5-84/2016-II
Дана:13. јуна 2016. године
Председавајући општинског Већа
Заменик председника општине
Зденко Колар, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014) , члана 59. став 1. тачка 7. Статута општине Бач (1/2015- пречићен текст), члана
2. став 1. тачка 8. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени лист општине Бач“ број
18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист
општине Бач“ број 18/2008),
Општинско веће општине Бач на 1. седници одржаној дана 13. јуна 2016. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
Члан 1.
НЕБОЈША ВОЈНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
начелника Општинске управе Бач, пре истека рока на који је постављен, из разлога поднете оставке.
Именованом дужност начелника општинске управе Бач престаје са даном 13. јуном 2016.
године, као даном разрешења.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине
Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број:020-5-85/2016-II
Дана:13. јуна 2016. године
Председавајући
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар,с.р.

_________________________________
147.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће општине Бач на 1.
седници одржаној дана 13. јуна 2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист
општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1.
Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Вук Караџић“ Бач
у износу од 18.600,00 динара за повећање апропријације.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 9. Основна школа „Вук Караџић“ Бач, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912
Основно образовање на позицију 168. економске класификације 463141 – Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода по рачуну за штампање школских новина од ПР
Штампарија Станишић из Бачке Паланке.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број:020-5-86/2016-II
Дана: 13. јуна 2016. године
Председавајући
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар,с.р.

_________________________________
148.
На основу члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015 пречишћен текст) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени
лист општине Бач“ број 18/2008),
Општинско веће општине Бач на својој 1. седници одржаној дана 13. јуна 2016. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ОД
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ
ПО ПРЕДЛОЗИМА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о образовању комисије за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса луталица и о утврђивању тарифе о висини накнаде по предлозима за мирно решавање спорова, коју је
донело Општинско веће општине Бач на 11. седници од дана 14.08.2014. године мења се и гласи:
„Образује се Комисија за утврђивање висине накнаде штете настале од уједа паса луталица на
територији општине Бач (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
-

ОЛИВЕРА МИШАН, комунални инспектор и инспектор заштите животне средине општине
Бач;
СТЕВА др ПАНИЋ, стоматолог из Товаришева;
ДРАГАН др АМИЏИЋ, доктор ветерине из Бача;“

Члан 2.
У свему осталом Одлука о образовању комисије за утврђивање висине накнаде штете од уједа
паса луталица и о утврђивању тарифе о висини накнаде по предлозима за мирно решавање спорова,
остаје неизмењена.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Општинско веће општине Бач
Број:020-5-87/2016-II
Дана: 13. јуна 2016. године
Председавајући
Заменик председника општине Бач
Зденко Колар,с.р.

_________________________________
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",бр. 129/2007 и
83/2014 –др. закон), председник општине Бач, дана 1. јуна 2016. године донео је
РЕШЕЊЕ
I
Биљана Стојичић, економиста из Бача РАЗРЕШАВА СЕ, дужности помоћника председника
Општине Бач за локални развој и међурегионалну сарадњу са даном 31. 05. 2016. године из разлога
истека периода на који је постављена.
II
Ово решење објавити у „Службени лист општине Бач“
Општина Бач
Председник општине
Број: 020-6-156/2016-III
Дана: 31. маја 2016.године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_________________________________
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",бр. 129/2007 и
83/2014 –др. закон) и члана 75. Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 1/2015- пречишћен текст), председник општине Бач, дана 1. јуна 2016. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
I
На функцију помоћника председника Општине Бач за локални развој и међурегионалну сарадњу поставља се Биљана Стојичић, економиста из Бач на период до престанка мандата председника општине Бач.
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Именована ступа на функцију помоћника председника општине Бач за локални развој и међурегионалну сарадњу даном постављања, односно 1. јуна 2016. године.
Именована ће функцију помоћника обављати из радног односа.
II
Ово решење објавити у „Службени лист општине Бач“
Општина Бач
Председник општине
Број: 020-6-157/2016-III
Дана: 31. маја 2016.године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_________________________________
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",бр. 129/2007 и
83/2014 –др. закон), члана 187. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014) и члана 75. Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 1/2015- пречишћен
текст), председник општине Бач, дана 1. јуна 2016. године донео је
РЕШЕЊЕ
I
Милијани Савић постављеној на функцију помоћника председника општине Бач за привреду,
пољопривреду и инвестиције, Решењем број: 020-6-355/2014-III од дана 03. новембра 2014. године
на период до престанка мандата председника општине Бач, продужава се радни однос до истека
коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно до 25 августа 2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службени лист општине Бач“
Општина Бач
Председник општине
Број: 020-6-159/2016-III
Дана: 1. јуна 2016.године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

13. јун 2016.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич
Уредништво: Зоран Јовановић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

