На основу члана 64. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине
Бачка Топола'', број 5/19), Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину
(''Службени лист општине Бачка Топола'', број 31/21), и члана 3. став 1. Правилника о
додели средстава из буџета општине Бачка Топола и о критеријумима и мерилима за
категоризацију спортских организација (''Службени лист општине Бачка Топола'', број
1/22), Председник општине Бачка Топола дана 11. јануара.2022. године, расписао је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
У 2022. ГОДИНИ
I. ЦИЉ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Јавни Конкурс се расписује у циљу суфинансирања спортских организација и
посебних програма из буџета општине Бачка Топола за 2022. годину у области спорта на
територији општине Бачка Топола.
II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ
Средства су обезбеђена из буџета општине Бачка Топола за 2022. годину и то:
Дотације спортским клубовима и удружењима у износу од 30.000.000,00 динара у оквиру
РАЗДЕЛА 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1. Општинска управа, ПРОГРАМ 14 –
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 169 и
Дотације непрофитним организацијама – спортске манифестације у износу од 5.000.000,00
динара у оквиру РАЗДЕЛА 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.1. Општинска управа,
ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001,
позиција 170.
III. ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА
Право учешћа на Јавном Конкурсу стичу оне спортске организације које у складу са
Законом и спортским правилима испуњавају следеће услове:
- да су уписани у одговарајући регистар у складу са Законом,
- дa им je сeдиштe и своју активност реализује нa тeритoриjи oпштинe Бaчкa
Toпoлa или својим активностима представља општину Бачка Топола,
- дa су кoнституисaни у склaду сa Зaкoнoм o спoрту ("Службени гласник РС", број
10/16),
- дa су члaнови Спoртскoг сaвeзa oпштинe Бaчкa Toпoлa и дa свojу дeлaтнoст
oбaвљajу нajмaњe гoдину дaнa у кoнтинуитeту,
- да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом није
другачије одређено,
- дa су члaнови грaнскoг сaвeзa Србиje и дa сe клуб нaлaзи у звaничнoj бaзи
пoдaтaкa Сaвeзa,
- дa имajу учлaњeнe или Угoвoрoм aнгaжoвaнe спoртистe,

- дa имajу oбeзбeђeн oдгoвaрajући прoстoр, oднoснo спoртскe oбjeктe и спoртску
oпрeму,
- дa имajу oдгoвaрajућу унутрaшњу oргaнизaциjу,
- дa имajу бaр jeднoг стручнo oспoсoбљeнoг трeнeрa, сa прoфeсиoнaлнoм диплoмoм
или лицeнцирaнoг oд стрaнe фeдeрaциje-сaвeзa, укoликo je тo прeдвиђeнo
тaкмичaрским прaвилникoм,
- да у складу са утврђеним роковима доставља годишње планове и програме рада са
финансијским показатељима, као и тачне податке о оствареним спортским
резултатима у претходној години,
- да су за претходну години у односу на предметну годину поднели наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта/програма која су финансирана из
средстава Општине Бачка Топола.
IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава су:
1. Масовност спорта
2. Постигнути спортски резултати
3. Национална категоризација
4. Традиција спортске гране
V. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносиоц пријаве обавезан је да достави следећу документацију:
1. Попуњен пријавни образац на Јавни конкурс (форнулар 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)
6. читко попуњени упитници.
Неопходни обрасци могу се преузети на интеренет страници: www.btopola.org.rs.
Правилник и Јавни конкурс могу се преузети на веб страници www.btopola.org.rs.
VI. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Комплетна Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци са
назнаком "За конкурс - не отварати".
Пријава се предаје на писарници Општинске управе или поштом, на следећу
адресу:
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Бачка Топола за
суфинансирање спортских организација и посебних програма у области спорта на
територији општине Бачка Топола у 2022. години
Маршала Тита 30.
24300 Бачка Топола
VII. РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријаве са потребном документацијом се подносе Комисији до 26.01.2022. године
у писарници Општинске управе Бачка Топола, ул. М.Тита бр. 30, сваког радног дана од

8,00 до 14,00 часова, односно у времену које је предвиђено за пријем странака, а које је
видљиво истакнуто на улазу у услужни центар или путем поште.
Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се
узети у разматрање.
Након спроведеног конкурсног поступка Комисија ће спровести поступак
бодовања на основу критеријума из Правилника и сачинити Листу вредновања и
рангирања пријава.
Комисија подноси Председнику општине предлог Решења о додели финансијских
средстава за суфинансирање трошкова функционисања односно манифестација из
програма.

Број: 66-1/2022-II-2
Дана: 11. јануара 2022. године
Бачка Топола

Председник општине
____________________
Сатмари Адриан

