На основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009 и
99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину
(„Службени лист општине Бачка Топола" бр. 2019/18) и на основу члана 7. Правилника о
финансирању удружења грађана из буџета општине Бачка Топола бр.: 110-18/2019-V од дана
18.12.2019. године, Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе финансијских
средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола, расписује

Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i
sufinansiranje programa i projekata udruženja građana - pružanje
administrativno-tehničke podrške polјoprivrednim proizvođačima na
teritoriji opštine Bačka Topola
Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката удружења за пружање административно-техничке подршке
пољопривредним произвођачима на територији општине Бачка Топола. На основу овог
конкурса расподелиће се 4.575.000 динара, планираних за ове намене у буџету за 2020.
годину.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина
Бачка Топола нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а
финансираће само пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме. Средства су строго
наменског карактера, општина задржава право да наменско трошење средстава проверава
преко својих органа.
Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која
испуњавају следеће услове:
- да је удружење регистровано у складу са Законом удружењима ("Службени гласник РС"
број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018);
- да је седиште удружења на територији општине Бачка Топола или да програме и пројекте
од јавног интереса реализује на територији општине Бачка Топола;
- да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
- да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства
додељена у прошлогодишњем конкурсу;
да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности;
да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања;
право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката
имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за
потребе грађана општине Бачка Топола.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
- располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
- своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
- имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

- своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким
документима на локалном и националном нивоу.
Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за
финансирање програма и пројеката, полази се од следећих критеријума:
- усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса (од 1-10 бод.)
- досадашње искуство и остварени резултати програма у претходним годинама (од 110 бод.)
- референце програма: дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм,
могућност развијања програма и његова одрживост (од 1-10 бод.)
- сарадња са локалном заједницом (од 1-10 бод.)
- законитост и ефикасност коришћења раније добијених средстава из буџета општине
(од 1-10 бод.)
Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је
следећа:
1. попуњен пријавни образац на конкурс (формулар бр.1.);
2. попуњен образац предлога програма/пројекта (формулар бр.2.);
3. попуњен образац буџета програма/пројекта (формулар бр.3.);
4. изјава да средства нису на други начин обезбеђена (формулар бр.4.);
5. изјава о непостојању сукоба интереса (формулар бр.5.).
Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.btopola.org.rs .
Јавни конкурс је отворен до 17.06.2020. године.
Пријаве се достављају у штaмпaнoм oблику, прeдajoм у писарници Општинске управе
Бачка Топола, М. Тита 30. или пoштoм са назнаком на коверти: Javni конкурс за доделу
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења
за пружање административно-техничке подршке пољопривредним произвођачима на
територији општине Бачка Топола. Додатне информације се могу добити на телефон 715899.
Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву. Уколико исто удржење
грађана поднесе више пријава разматраће се само пријава, која је прва предата.
Непотпуне и неблаговремене пријаве за доделу средстава неће се разматрати.
У случају да представници удружења грађана не потпишу уговор у року од 5 дана од
позива за потписивање, сматраће се да су одустали од додељених средстава.
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