
На основу тачке 2. став 4. Програма коришћења средстава за заштиту животне средине 
општине Бачка Топола за 2019. годину (бр. 501-21/2019-V) и Одлуке о буџету општине 
Бачка Топола за 2019. годину („Службени лист општине Бачка Топола“ бр. 29/2018), 
Председник општине расписује 
 
 

К О Н К У Р С 
поводом Дана планете Земље за 2019. годину 

 
 

1. Циљеви конкурса и право учешћа на конкурсу 
 

Основни циљ конкурса поводом Дана планете Земље је да стимулише активирање људи у 
решавању еколошких проблема у локалним заједницама у општини Бачка Топола. 
Заједнички нам је циљ да допринесемо улепшавању нашег животног простора и своје 
Месне заједнице. 
 
На конкурс се могу пријавити Месне заједнице и Цивилне организације из области 
заштите животне средине са територије општине Бачка Топола. У случају да на територији 
Месне заједнице више организација планира активности, пожељно је да се удруже и 
заједно у партнерству учествују на конкурсу. 
 

2. Подношење Пријава за доделу средстава 
 

Учесници Конкурса за доделу средстава образац Пријаве могу преузети са интернет 
странице општине www.btopola.org.rs или лично у писарници Општинске управе Бачка 
Топола. 
 
Месне заједнице или Цивилне организације из области заштите животне средине у својим 
пријавама могу планирати набавку: садница, приручних алата, материјала за ситне 
поправке. У обзир може доћи: материјал за кречење, фарбање или за потребне предрадњи, 
гориво за радне машине, мање количине грађевинског материјала или потребна дрвена 
грађа, евентуално трошкови (безалкохолног) освежења за потребе грађана који учествују у 
активностима. 
 
Не постоји могућност да се финансирају: хонорари, плате, дневнице, набавка опреме која 
није у вези са предвиђеним активностима на уређењу зелених површина и (или) 
улепшавању зграда и објеката у граду и селу. 

Пријаве треба предати најкасније до 30. априла 2019. године. Имајући у виду да се ради о 
накнадном рефундирању дела средстава, признаће се активности који ће бити реализовани 
у периоду између 01. априла и 15. маја 2019. године. 

Пријаве се достављају у штaмпaнoм oблику, прeдajoм у писарници Општинске управе 
Бачка Топола, М. Тита 30. или пoштoм са назнаком на коверти: Конкурс - Дан планете 



Земље 2019., или у eлeктрoнскoм oблику нa e-мaил aдрeсу: predsednistvo@btopola.org.rs. 
Додатне информације се могу добити на телефон 715-899. 

Месне заједнице и Цивилне организације из области заштите животне средине може да 
поднесе само једну пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве за доделу средстава неће 
се разматрати. 

3. Критеријуми за оцењивање 

Приликом избора програма полази се од следећих критеријума: 

- Део ресурса за реализацију пројекта мора обезбедити заједница непосредно или од 
других донатора. Ти ресурси могу бити новчани, робни, у добровољном раду, али је 
неoпходно да се обезбеде у минималном износу од 25% од укупне вредности 
пројекта. Пожељно је и веће учешће заједнице, уколико је могуће. 

- Пројектне активности морају бити веома видљиве јавности 
- Пројектне активности, између осталог, као нужне морају укључивати и јавне акције 

уређења околине и чишћења уз директно учешће грађана-волонтера 
- Корист од пројекта треба да има што већи број грађана, те се посебно охрабрују 

пројекти којима више заједница заједно раде на решавању неког еколошког 
проблема. 

 
Приликом оцењивања и вредновања пројекта полази се од следећих ближих критеријума: 

- Усклађеност пројекта и буџета програма са свим захтевима конкурса   од 1-10 бод. 
- Остварени резултати пројекта   од 1-10 бод. 
- Референце програма: дужина трајања програма, број активности, број лица која се 

укључује у програм, одрживост програма   од 1-10 бод. 
- Сарадња са локалном заједницом  од 1-10 бод. 

 
4. Услови финансирања 

 
По поднетим пријавама и позитивно оцењеним пројектима одобраваће се финансијска 
средства из укупног оквира од 400.000,00 динара, која су предвиђена у буџету општине 
Бачка Топола као Програм 6: Заштита животне средине, Пројекат 0401-П1: Програм 
заштите животне средине-Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 510, 
економска класификација 424, позиције 101 и 102. 
 
Ове године планирана висина подршке је највише до 17.000,00 динара по једној пријави. 
 
Исплата одобрених средстава ће се извршити после предаје Финансијског извештаја 
извршених активности базиран на План активности из Пријаве на конкурс и прихватању 
истог, пошто су средства строго наменска. Крајњи рок за достављање извештаја је 31. мај 
2019. године. У случају некомплетног извештаја, тражиће се допуњавање истих у року од 3 
дана. Општина Бачка Топола у року од 15 дана врши евалуацију пристиглих пријава  и 
извештаја, и доноси коначну одлуку. 

Финансијски извештај обавезно треба да садржи: 
1. Наративни извештај о извршеним активностима 



2. Фотографије о активностима (терен пре и после извршења активности) 
3. Списак учесника у активностима (са потписом учесника и бројем реализованих радних 
сати) 
4. Фотокопије рачуна о насталим трошковима везано за активности (искључиво се 
признају рачуни издати у временском периоду између 01. априла и 15. маја 2019. године, 
који гласе на име Организације/Месне заједнице и чији садржај одговара условима 
назначеним у члану 2. овог конкурса) 
5. Фотокопије извода о исплаћеним средствима 
 
Извештаји са прилозима се достављају у штaмпaнoм oблику, прeдajoм у писарници 
Општинске управе Бачка Топола, М. Тита 30. или пoштoм са назнаком на коверти: 
Конкурс - Дан планете Земље 2019. Додатне информације се могу добити на телефон 715-
899. 

У случају да представници Организације/Месне заједнице не потпишу уговор у року од 5 
дана од позива за потписивање, сматраће се да су одустали од додељених средстава. 

 
 
Број: 453-16/2019-V 
Дана: 10.04.2019. године          Председник општине Бачка Топола  
Бачка Топола               Габор Кишлиндер 

 


