
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 
99/11 - др. закони и 44/18 - др. закон) и члана 13. Правилника о финансирању удружења 
грађана из буџета општине Бачка Топола бр.: 110-8/2015-V од дана 04.02.2015. године, 
председник Општине Бачка Топола, на предлог Комисије за спровођење поступка доделе 
финансијских средстава удружењима грађана из буџета Општине Бачка Топола, дана 
22.02.2019. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели финансијских средстава за суфинансирање трошкова функционисања и 
манифестација из програма удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола из 

области локалног економског развоја 

 

I. 

Додељују се средства за суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из 
програма удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола у укупном износу од 
3.200.000,00 динара. 

На основу спроведеног Jавног Kонкурса и након вредновања и рангирања пријава врши 
се расподела средстава следећим подносиоцима захтева: 

 
Подносилац пријаве 

Број 
бодова 

Средства која 
се додељују 

1 Асоцијација за развој општине Бачка Топола 43 1.650.000,00 

2 Опште удружење предузетника општине Бачка Топола 37 760.000,00 

3 Цивилно удружење за унапређење живота на селу "Искра" 26 350.000,00 

4 Омладински клуб - Пачир 22 180.000,00 

5 Фонд за развој Новог Орахова 20 110.000,00 

6 Удружење младих "Аспера Астра" 17 100.000,00 

7 Удружење пољопривредника "Бачка Топола" 15 50.000,00 

     3.200.000,00 
 

II. 

Средства за реализацију овог решења планирана су у буџету Општине Бачка Топола за 
2019. годину у оквиру Програма 3: Локални економски развој, позиција 67, назив Дотације 
невладиним организацијама – за развој општине Бачка Топола, привреде и предузетничке 
активности. 

III. 

Реализација одобрених средстава извршиће се на основу Уговора о додели 
финансијских средстава за суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из 
програма удружењима грађана, који ће се закључити између Општине Бачка Топола и 
удружења из тачке I овог решења. 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 453-9/2019-V     Председник  Општине Бачка Топола 
Дана: 22.02.2019.      Габор Кишлиндер с.р. 


