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На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 9. Правилника о финансирању удружења 

грађана из буџета општине Бачка Топола бр.: 110-18/2019-V од дана 18.12.2019. године, у 

складу са Одлуком о буџету Општине Бачка Топола за 2023. годину („Службени лист 

општине Бачка Топола”, број 40/2022), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ 

УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2023. годину („Службени лист општине 

Бачка Топола”, број 40/2022) планирана су средства у износу од 40.150.000,00 динара за 

дотације невладиним организацијама. За доделу средстава из буџета општине Бачка 

Топола расписаће се конкурси за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији 

општине Бачка Топола и то: 

 

Р. 

бр. 

Давалац 

средстава 
Област Назив конкурса 

Износ по 

конкурсу 

Планирани 

период 

расписивања 

јавног 

конкурса 

1 

Општина 

Бачка 

Топола 

култура 

Конкурс за доделу 

неповратних средстава 

културним центрима и 

културно-уметничким 

друштвима на територији 

општине Бачка Топола у 2023. 

години 

6.000.000,00 
јануар 2023. 

године 

2 

Општина 

Бачка 

Топола 

неговање традиције и 

културе, културне 

манифестације, вера, 

социјална и дечија 

заштита, заштита 

животне средине, 

монографија и 

издавање књига, 

новинско издавачка 

делатност, развој 

привреде и 

предузетничке 

делатности, 

противпожарна 

заштита, пољопривреда 

Јавни конкурс за доделу 

буџетских средстава за 

финансирање и 

суфинансирање програма и 

пројеката удружења грађана 

која делују на територији 

Општине Бачка Топола за 

2023. годину 

22.450.000,00 
јануар 2023. 

године 



3 

Општина 

Бачка 

Топола 

пољопривреда 

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 

8.200.000,00 
јануар 2023. 

године 

4 

Општина 

Бачка 

Топола 

пољопривреда 

Конкурс за суфинансирање 

одржавања манифестације од 

општинског значаја - 

пољопривредни сајам у Бачкој 

Тополи "EXPO-2023" 

2.500.000,00 
мај 2023. 

године 

5 

Општина 

Бачка 

Топола 

пољопривреда 

Конкурс за доделу средстава за 

одржавање традиционалне 

манифестације "Сармијада" у 

Бачкој Тополи у 2023. години 

1.000.000,00 
септембар 

2023. године 
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