
 На основу члана 2. став 3. Правилника о условима и начину суфинансирања рада 

културно уметничких друштава број 576/2015 од 22.12.2015. и 17/2018 од 24.01.2018. 

године, Комисија за спровођење поступка расподеле средстава културно уметничких 

друштава расписује 

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА  

  ИЗ СРЕДСТАВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА за период 01.01.-

30.09.2022. ГОДИНЕ 

 

 Средства се додељују за суфинансирање рада културно уметничких друштава из 

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

 1. Право учешћа на Конкурсу  

 Право учешћа на Конкурсу имају културна уметничка друштва, која су 

регистрована код надлежног органа и имају седиште на територији Месне заједнице Бачка 

Топола. 

 Она културно уметничка друштва, 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 

 Средства у износу од 1.455.000,00 динара су предвиђена  у Финансијском плану 

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

 3. Подношење пријаве за доделу средстава 

 Културна уметничка друштва подносе пријаву за доделу средстава Комисији за 

спровођење поступка расподеле средстава културно уметничким друштвима. 

 Образац пријаве на конкурс може се преузети са интернет стране општине 

www.btopola.org.rs или у просторијама Стручне службе Месне заједнице Бачка Топола, ул. 

Главна бр. 44. 

 Културно уметничко друштво може да поднесе само једну пријаву. Ако културно 

уметничко друштво поднесе више пријава разматраће се само пријава, која је прва 

поднета. 

 4. Критеријуми за доделу средстава 

 Средства се додељују на основу следећих критеријума: 

 - број активних чланова, 

 - број активних секција, 

 - број активних кореографија у прошлој години, 

 - број годишњих наступа у земљи, 

 - учешће и постигнути резултати на смотрама и такмичењима у земљи и  

   иностранству 

 - број годишњих наступа у иностранству, 

 - учешће и постигнути резултати на смотрама и такмичењима у иностранству 

  

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


  

 5. Уз пријаву се прилажу следећи документи: 

 1. Решење надлежног органа о регистрацији друштва 

 2. Извештај о раду за претходну годину 

 3. План рада за коју се подноси пријава на Конкурс ради доделе средстава 

 4. Финансијски план 

 5. Попуњени упитник 

 6. Изјава о броју активних чланова друштва, оверену печатом и потписом одговорног лица 

 7. Изјава о броју активних секција друштва, оверену печатом и потписом одговорног лица  

 8. Изјава о броју и називима активних кореографија у прошлој годидни, оверену печатом и  

     потписом одговорног лица  

 9. Изјава о броју наступа у земљи за претходну годину 

 10. Фотокопија пријаве на смотру или такмичење, захвалнице или сличан докуменат као 

доказ о учешћу на одређеној смотри или такмичењу 

 11. Извештај о наступу као и репертоар наступа и број чланова групе 

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 расподеле 

средстава културно уметничких друштвима 

Број:  22/2022. 

Дана: 25.01.2022. Председник Комисије 

Бачка Топола Чипе Тимеа, с.р. 

 

 

 

 

 


