
На основу члана 13. 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 дана 18.02.2022. године сачинила је: 

 

 

ЛИСТУ  ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА  

 

 

поднетих по Конкурсу за доделу буџетских средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката удружења за пружање административно-техничке 

подршке пољопривредним произвођачима на територији општине Бачка Топола: 

 
Подносилац пријаве Назив пројекта/програма 

Број 

бодова 

Средства која 

се додељују 

1 

Асоцијација за развој 

општине Бачка Топола 

Стварање предуслова за омогућавање 

ефикаснијег коришћења субвенција 

пољопривредним газдинствима са 

територије општине Бачка Топола у 2022. 

години 

48 3 272 000,00 

2 Клуб произвођача Ново 

Орахово 

Пружање админ.- техничке подршке 

произвођачима и организовање едукација, 

предавања на територији насеља Ново 

Орахово 

43 863 600,00 

3 

Клуб произвођача 

Гунарош 

Пружање административно техничке 

подршке пољопривредним 

произвођачима на територији месне 

заједнице Гунарош у 2022. години 

42 850 000,00 

4 

Удружење грађана 

"Победа за развој 

Победе" 

Пружање административно техничке 

подршке пољопривредним 

произвођачима на територији месне 

заједнице Победа у 2022. години 

42 850 000,00 

5 
Удружење 

пољопривредника Бајша 

Сарадња, информисање, обука и 

административно-техничка подршка 

пољопривредницима 

41 841 948,00 

6 

Друштво истраживача 

"ЗЕНИТ" Бачка Топола 

Организовање тематских предавања из 

области пољопривреде и пружање 

администртивно-техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на 

територији општине Бачка Топола 

40 792 452,00 



7 Удружење за регионалну 

комуникацију УРКО 

Пружање административно техничке 

подршке пољопривредним 

произвођачима и праћење конкурса и 

информисање пољ. произвођача 

39 730 000,00 

 

 Одбијају се проjекти/програми због недовољног броја бодова: 

 
 Подносилац 

пријаве 
Назив пројекта/програма Образложење 

1 

Удружење 

пољопривредника 

Рона 

Стварање предуслова за 

омогућавање ефикаснијег 

коришћења субвенција, заступање 

и заштита права и интереса пољоп. 

газдинствима 

Носилац пројекта не располаже 

довољним капацитетима и искуством 

за реализацију програма 

 

 

Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници 

oпштине Бачка Топола и Порталу е-Управа. 

На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од 

дана њеног објављивања. Приговоре треба доставити Конкурсној комисији за спровођење 

поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка 

Топола, на адресу: Општина Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, М. Тита 38.                                                                                                             

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених програма, у 

року од три дана од дана објављивања листе. 

 

Председник Комисије   

                                                                                                 Ливиа Ментуш  с.р. 


