
 На основу члана 5. Правилника о суфинансирању удружења грађана из средстава 

Месне заједнице Бачка Топола број 575/2015 од 22.12.2015. године, Комисија за 

спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из средстава 

Месне заједнице Бачка Топола, расписује 

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА И ЗА 

МАНИФЕСТАЦИЈE ИЗ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ СРЕДСТАВА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА за период 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ 

 

 Средства се додељују за суфинансирање трошкова функционисања и 

манифестација из Програма удружења грађана за период 01.01.-30.09.2022. године из 

области културе и вере, спорта и рекреације (осим спортских организација), социјалне и 

дечје заштите, заштите животне средине и пољопривреде. 

 1. Право учешћа на Конкурсу 

 Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са територије Месне заједнице 

Бачка Топола из наведених области. 

 Она удружења грађана, која до 31.12.2021. године нису доставиле извештај о 

наменском трошењу средстава на основу Конкурса у 2021. години, неће имати право 

учешћа на Конкурсу у 2022.години. 

 2. Средства за финансирање 

 По поднетим пријавама и позитивно оцењеним манифестацијама из Програма 

удружења односно за функционисање удружења одобраваће се финансијска средства у 

укупном износу од 654.800,00 динара, која су предвиђена у Финансијском плану Месне 

заједнице Бачка Топола за период 01.01.-30.09.2022. године. 

 3. Подношење пријаве за доделу средстава 

 Удружења грађана подносе пријаву за доделу средстава Комисији за спровођење 

поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из средстава Месне 

заједнице Бачка Топола. 

 Образац пријаве може се преузети са интернет стране општине www.btopola.org.rs 

или у просторијама Стручне службе Месне заједнице Бачка Топола, ул. Главна бр. 44. 

 4. Критеријуми за доделу средстава 

 Средства се додељују на основу следећих критеријума: 

- област за коју се врши суфинансирање, дужина трајања, број лица која сe 

укључују у реализацију, могућност развијања делатности удружења грађана и 

њихова одрживост; 

- обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој 

се средства реализују; 

- суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из других извора 

(сопствених прихода, фондова, Европске уније, поклона, донација, легата, 

кредита и друго); 

http://www.btopola.org.rs/


5. Уз пријаву се прилажу следећи документи: 

1. Уверење (потврда,извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа са 

        седиштем на територији Месне заједнице  Бачка Топола 

2. Оверена фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви  

         удружења остварују у области у којој се програм реализује 

3. План Програма удружења или План манифестација 

6. Конкурс је отворен до 18.02.2022. године. 

Пријава на Конкурс са потребном документацијом се предаје у просторијама 

Стручне службе Месне заједнице Бачка Топола, ул. Главна бр. 44. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом  неће се 

узети у разматрање. 

 

Комисија за спровођење поступка доделе  

финансијских средстава удружењима грађана  

из средстава Месне заједнице Бачка Топола 

Број:  21/2022. 

Дана: 25.01.2022. Председник Комисије 

Бачка Топола Кишимре Серда Ана, с.р. 

 

 

 


