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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 320-106/2022-V 

Дана: 29.09. 2022. 

Бачка Топола 

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 8. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за пољопривреду у рурални развој општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 18/2015), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 5/2019), a на основу Решења о давању претходне сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-40-08525/2022-09 од 19.09.2022. године, 

Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 29. септембра 2022. године 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

I. ДОНОСИ се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину. 

 

II. Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.06.2022. године 

Прихватило је предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину Закључком број: 320-

84/2022-V. 

 

III. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је Решење о давању 

претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-

40-08525/2022-09 од 19.09.2022. 

 

IV. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Бачка Топола за 2022. годину објављује се у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“. 

Председник Oпштинског већа 

Сатмари Адриан, с.р.        . 
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209. 

На основу члана 10. став 1. тачка 4. и члана 11. Одлукe о оснивању буџетског фонда за 

пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", 

број 18/15), Комисија за подстицање развоја пољопривреде на седници одржаној дана 14. јуна 2022. 

године донела је  

 

О д л у к у 

о издвајању средстава за мере подршке у 2022. години 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком регулише се издвајање средстава за мере подршке а на основу Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка 

Топола за 2022. годину. 

Члан 2. 

 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 1.100.000,00  90% 15.000,00  

 УКУПНО  1.100.000,00  

 

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Кредитна 

подршка 
100.2 4.200.000,00  75% 27.000,00  

 УКУПНО  4.200.000,00  

Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Управљање 

ризицима 
104 3.200.000,00 40% 27.000,00  

 УКУПНО  3.200.000,00  
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       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга и 

набавке лекова, 

вакцина и 

витамина за 

одгајиваче 

говеда и свиња  

601 3.100.000,00  90% 27.000,00  

2 

Суфинансирање 

закупа пијачног 

простора 

602 700.000,00  90% 15.000,00  

3 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга, 

контрола варое, 

сељење пчела 

на пашу, 

испитивање 

меда и 

производа од 

меда и набавке 

лекова за 

пчеларе 

603 700.000,00  90% 15.000,00  

 УКУПНО  4.500.000,00  
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) 

13.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.100.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 4.200.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  3.200.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје  

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

4.500.000,00 

Пренете обавезе  

 

Члан 3. 

Средства су планирана Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 31/21, 12/22 и 14/22-исправка) оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Пољопривреда и рурални развој, 

Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска 

класификација 454, позиција 78. 

 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о издвајању средстава за мере 

подршке ("Службеном листу општине Бачка Топола", бр. 24/21 и 32/21).  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а по претходној добијеној 

сагласности Општинског већа. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде 

Број: 320-88/2022-V 

Дана: 14. јуна 2022. године  

Бачка Топола                                          Председник Комисије                                                                                                    

                                        Ковач Виктор, с.р.   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-88/2022-V-1 

Дана: 16.06.2022. 

Бачка Топола 

 

  На основу члана 11. Одлукe о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", брoj 18/15), члана 68. Статута 

општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", брoj 5/19) и члана 37. Одлуке о 

Општинском већу општине Бачка Топола  ("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20), а 

у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину, Општинско веће општине  Бачка Топола на 

седници одржаној дана 16. јуна 2022. године, донело је   

     

 

З А К Љ У Ч А К 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА  

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

 

I.  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о издвајању средстава за мере подршке у 2022. 

години број 320-88/2022-V од 14. јуна 2022. године. 

 

II. Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола". 

 

 

 

Председник Општинског већа   

                 Сатмари Адриан, с.р.       
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210. 

На основу члана 10. став 1. тачка 3. и члана 11. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 

пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број 18/2015), Комисија за подстицање развоја пољопривреде на састанку одржаном дана 13. јуна 

2022. године донела је следећи 

 

П р а в и л н и к 

о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 Овим критеријумима ближе се прописују услови за избор корисника средстава буџетског 

фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2022. годину (у даљeм тексту: 

Фонд), и то за: 

1. Регрес - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање); 

2. Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите; 

3. Управљање ризицима - обнављање пољопривредног производног потенцијала 

нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење 

одговарајућих превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих 

засада, расадника и животиња; 

4. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина 

за одгајиваче говеда и свиња; 

5. Суфинансирање закупа пијачног простора и  

6. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на 

пашу, испитивање меда и производа од меда и набавка лекова за пчеларе. 

 

Члан 2. 

 На мере подршке наведене у члану 1. примењују се следећа правила: 

 1. Активно газдинство може поднети пријаву за највише две мере подршке. 

 2. Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно 

газдинство поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. овог Правилника, 

Комисија задржава право избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир.  

 3. Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 4. Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује учешће на 

конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити искључени из учешћа. 

 5. Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 6. Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

1. Регрес - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

Члан 3.  

Право на коришћење средстава Фонда за регрес – регрес за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање) има физичко лице/корисник који испуњава следеће услове: 

- има регистровани пољопривредно газдинство у активном статусу, а које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

- има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

- ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода. 
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2. Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

Члан 4. 

Право на коришћење средстава Фонда за кредитну подршку – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите има физичко лице/корисник који испуњава следеће услове:  

- има регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је уписано у  

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

 - има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

- ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода, 

- има закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком. 

 

3. Управљање ризицима- обнављање пољопривредног производног потенцијала 

нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих 

превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 

животиња 

 

Члан 5. 

Право на коришћење средстава Фонда за обнављање пољопривредног производног 

потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење 

одговарајућих превентивних активности – осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња има  физичко лице/корисник који испуњава следеће услове:  

- има регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је уписано у  

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

 - има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

- ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода,  

- да предмет осигурања се налази на територији општине Бачка Топола. 

 

4. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за 

одгајиваче говеда и свиња 

 

Члан 6. 

Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и 

набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња има физичко лице/корисник који 

испуњава следеће услове:   

- има регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је уписано у  

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

 - има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

- ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода,  

- ако има пољопривредно газдинство које има најмање 3 а највише 15 грла говеда старија од 

24 месеца или најмање 3 а највише 30 грла крмача.  
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5. Суфинансирање закупа пијачног простора 

 

Члан 7.  

Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање закупа пијачног простора има 

физичко лице/корисник који испуњава следеће услове:   

- има регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је уписано у  

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

 - има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

 - ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода,  

 - има закључен уговор о закупу пијачног простора за 2022. годину. 

 

6. Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, 

испитивање меда и производа од меда и набавка лекова за пчеларе 

 

Члан 8.  

Право на коришћење средстава Фонда за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, 

контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за 

пчеларе има физичко лице/корисник који испуњава следеће услове:   

- има регистрованим пољопривредним газдинством у активном статусу а које је уписано у  

Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор – Филијала 

Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-др.закон, 

102/18 и 6/19), 

- има пребивалиште и производњу на територији општине Бачка Топола,  

 - ако је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода,  

 - ако има 5 - 500 кошница. 

      

Члан 9. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за избор 

корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 

2022. годину ("Службеном листу општине Бачка Топола", број 24/21).  

 

Члан 10. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а по претходној добијеној 

сагласности Општинског већа. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде 

Број: 320-85/2022-V 

Дана: 13. јуна 2022. године 

Бачка Топола 

                      Председник Комисије  

                 Виктор Ковач, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-85/2022-V-1  

Дана: 16.06.2022.  

Бачка Топола 

 

  На основу члана 11. Одлукe о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/15), члана 68. Статута 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, брoj 5/19)  и члана 37. Одлуке о 

Општинском већу општине Бачка Топола  ("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20),, 

a у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину, Општинско веће на седници одржаној дана 16. 

јуна 2022. године доноси следеће  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 

 РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

 I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о критеријумима за избор корисника средстава 

буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2022. годину број 

320-85/2022-V од 13. јуна 2022. године. 

II. Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

 

 

 

Председник Општинског већа  

Сатмари Адриан, с.р. 
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211. 

 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 

Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и 

витамина за одгајиваче говеда и свиња 

 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ за исплату трошкова 

ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говедa и 

свиња на територији општине Бачка Топола. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78.- Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 3.100.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

 Право на коришћење средстава Фонда, за подршку при исплати трошкова 

ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говедa и 

свиња има: 

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и 

обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 

6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Бачка Топола 

- Пољопривредно газдинство која имају најмање 3 а највише 15 грла 

говеда – старија од 24 месеца или најмање 3 а највише 30 грла крмача. 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних 

јавних прихода 

- Физичко лице/корисник који поднесе потврду надлежне ветеринарске 
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станице о евидентираном бројном стању грла говеда односно свиња 

(подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења 

захтева  

- Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или 

други веродостојни финансијски докуменат  са таксативним навођењем 

врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у 

периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева. 

 

 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.. 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити 

чланови њихових породичних домаћинстава,  

- одгајивачи који имају мање од 3 и више од 15 грла говеда – старија од 24 месеца или 

мање од 3 и више од 30 грла крмача 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

подршку при исплати трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и 

витамина за одгајиваче говедa и свиња. 

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име 

локалних јавних прихода 

4. потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању 

грла говеда односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана 

од дана подношења захтева  

5. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

докуменат  са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и 

износима истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. године до 

дана подношења захтева  

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

http://www.btopola.org.rs/
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7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

8. изјава 

 

 

VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

 Интензитет помоћи је 90% од укупних трошкова, а највише до 27.000 динара по кориснику, 

за пољопривредна газдинства која имају најмање 3 а највише 15 грла говеда – старија од 24 

месеца или најмање 3 а највише 30 грла крмача. 

 

 

VII. ДРУГО 

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-100/2022-V 

Дана:03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 
 

Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела 

на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе 
 
 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ за исплату трошкова 

ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и 

производа од меда и набавке лекова за пчеларе. 

 
 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78. - Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 700.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 
 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 
 

 Право на коришћење средстава Фонда, за подршку при исплати трошкова 

ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и 

производа од меда и набавке лекова за пчеларе има: 

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и 

обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 

6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Бачка Топола 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних 

јавних прихода 

- Физичко лице/ корисник имају 5-500 кошница 

- Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или 

други веродостојни финансијски докуменат  са таксативним навођењем 

врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у 

периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева. 
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 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка 

Топола нити чланови њихових породичних домаћинстава,  

- физичко лице/корисник има мање од 5 или више од 500 пчелињих друштава 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

подршку при исплати трошкова ветеринарских услуга, контрола варое, сељење пчела 

на пашу, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова за пчеларе. 

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. обр образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име 

локалних јавних прихода 

4. извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње где се 

види број пријављених кошница за 2022. годину или потврда 

надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању 

кошница (не старија од месец дана од дана подношења захтева)  

5. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни 

финансијски докуменат  са таксативним навођењем врсте услуга, 

односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду од 

01.01.2022. године до дана подношења захтева  

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

8. изјава 

 

 

 

 

 

 

http://www.btopola.org.rs/
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VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

 Интензитет помоћи је 90% од укупних трошкова, а највише до 15.000 динара по кориснику.

  

 

VII. ДРУГО 

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-101/2022-V 

Дана:03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 

Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при осигурању усева, 

плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња који подстичу развој 

пољопривреде на територији општине Бачка Топола. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78. - Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 3.200.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ 

СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

 Право на коришћење средстава Фонда, за осигурање усева, плодова, вишегодишњих 

засада, расадника и животиња: 

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији 

општине Бачка Топола 

- Предмет осигурања се налази на територији општине Бачка Топола 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име  локалних јавних 

прихода 

- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о осигурању са 

осигуравајућом организацијом или полисе осигурања 

- потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без 
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урачунатог пореза, која доспева за наплату у 2022-ој години у периоду од 

01.01.2022. до 31.12.2022. године. 

 

 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више 

осигурања. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине 

Бачка Топола нити чланови њихових породичних домаћинстава 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

подршку при осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

 

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име 

локалних јавних прихода 

4. фотокопија  закљученог уговора о осигурању / полиса осигурања, са 

осигуравајућом организацијом, 

5. потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без 

урачунатог пореза, која доспева за наплату у 2022-ој години у 

периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,  

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

8. изјава 

 

 

 

 

VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

http://www.btopola.org.rs/
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 Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима,  плодовима, 

вишегодишњим засадима, расадницима и животињама износи 40% од висине премије 

осигурања без урачунатог пореза на премију, а највише до 27.000,00 динара по 

кориснику.  

 

 

VII. ДРУГО 

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-102/2022-V 

Дана: 03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при отплати  кредита 

који подстичу развој пољопривреде на територији општине Бачка Топола. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78. - Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 4.200.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ 

СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

 Право на коришћење средстава Фонда, за кредитну подршку – суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите има:  

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Бачка Топола 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних 

јавних прихода 

- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о пољопривредном 

кредиту са банком 

- Физичко лице/корисник који поднесе потврду банке о износу камате која 

доспева за наплату у 2022-ој години у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године и/или план отплате кредита. 
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 Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола. 

 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више кредита. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола нити 

чланови њихових породичних домаћинстава,  

- корисници кредита који не подстичу развој пољопривреде. 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

кредитну подршку – суфинансирање камата за пољопривредне кредите.  

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 

јавних прихода 

4. фотокопија  закљученог уговор о пољопривредном кредиту са банком, 

5. потврда банке о износу камате која доспева за наплату у 2022-ој години у 

периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, и/или план отплате кредита 

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

8. изјава 

 

 

VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

 Интензитет помоћи је 75% од укупне камате која доспева за наплату у 2022. години, а 

највише до 27.000,00 динара по кориснику.  

  

 

 

 

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

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-103/2022-V 

Дана: 03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 

Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње на 

територији општине Бачка Топола. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78. - Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 1.100.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ 

СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

 Право на коришћење средстава Фонда, за регрес за репродуктивни материјал има: 

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Бачка Топола 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних 

јавних прихода. 

- Физичко лице/корисник ко поднесе рачун, фискални исечак или други 

веродостојни финансијски документ  са таксативним навођењем врсте 

услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у 

периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева. 
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 Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола. 

 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине 

Бачка Топола нити чланови њихових породичних домаћинстава 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за регрес 

за репродуктивни материјал. 

 

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. Oбразац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име 

локалних јавних прихода 

4. фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни 

финансијски документ  са таксативним навођењем врсте услуга, 

односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду од 

01.01.2022. године до дана подношења захтева, 

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

7. изјава 
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VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

 Интензитет помоћи је 90% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара по 

кориснику. 

 

 

        VII. ДРУГО 

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-104/2022-V 

Дана: 03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2022. годину број: 320-106/2022-V од 29.09.2022. године уз Решењe о давању претходне 

сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину број: 320-40-08525/2022-09 од 

19.09.2022. године, Председник општине Бачка Топола доноси: 

 

 
 

ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде – 

 

Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора 

 

 
 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности и олакшати 

могућност присутности на локалним пијачним тезгама на територији општине Бачка 

Топола. 

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

(„Службени лист општине Бачка Топола“ број: 31/2021, 12/2022) у оквиру Раздела 5 - 

Општинска управа, Глава 5.0.- Општинска управа, Програм 5- Развој пољопривреде, 

Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, функција 421, 

економска класификација 454, позиција 78. - Буџетски фонд за развој пољопривреде и 

предузетништва, у износу од 700.000,00 динара  што чини део укупно планираних 

средстава на овој позицији. 

 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ 

СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

 Право на коришћење средстава Фонда, за суфинансирање закупа пијачног простора има: 

 

- Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним 

газдинством у активном статусу а које је уписано у  Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за 

трезор – Филијала Суботица – Експозитура Бачка Топола, у складу са 

Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Сл. гласник РС“ бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016)       

- Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Бачка Топола 

- Физичко лице/корисник ко је измирио све обавезе на име локалних 

јавних прихода 

- Физичко лице/корисник ко има закључен уговор о закупу пијачног 

простора за 2022. годину 

- Физичко лице/корисник ко поднесе потврду о измиреним обавезама за 

закуп пијачног простора за 2022. годину или рачун или фискални исечак. 
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 Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији Општине Бачка Топола. 

 У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више уговора и рачуна. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

 Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Немају право учешћа на Конкурсу: 

 

- чланови Комисијe за подстицање развоја пољопривреде општине 

Бачка Топола нити чланови њихових породичних домаћинстава 

 

 Kорисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

суфинансирање закупа пијачног простора. 

 

 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве 

(формулара)  који се могу преузети на Писарници Општинске управе Бачка Топола.  

 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници www.btopola.org.rs. 

Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Бачка Топола, на Писарници Општинске управе Бачка Топола 

ул. М. Тита бр. 30, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати. Конкурс је отворен од 

03.10.2022. године до 31.10.2022. године.  

 Неблаговремене  пријаве као и  пријаве са некомплетном документацијом неће се узети 

у разматрање.  

 Уз  пријаву се подноси и следећа документација: 

 

1. образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име 

локалних јавних прихода 

4. уговор о закупу пијачног простора за 2022. годину 

5. потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2022. 

годину или рачун или фискални исечак, 

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

8. изјава 

 

 

VI. ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

 Интензитет помоћи је 90% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 динара по 

кориснику. 
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VII. ДРУГО 

 

 Комисији за подстицање развоја пољопривреде општине Бачка Топола задржава право 

за аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

 Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 Активно газдинство може поднети пријаву за највише 2 мере подршке. Уколико 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да је једно активно газдинство 

поднело више од 2 пријаве за мере подршке наведене у члану 1. „Правилник о 

критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Бачка Топола за 2022. Годину”, Комисија задржава право 

избора које две пријаве подносиоца захтева ће бити узете у обзир. 

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи вршење фалсификовање 

докумената, подносилац ће одмах бити искључен из учешћа.  

 Уколико Комисија за подстицање развоја пољопривреде уочи да се код два или више 

подносиоца пријаве за мере подршке налази иста документација којом се доказује 

учешће на конкурсу, подносиоци који су починили такву радњу, одмах ће бити 

искључени из учешћа. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

 Средства за мере подршке се одобравају без урачунатог пореза. 

 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Бачка Топола 

Председник општине 

Број: 320-105/2022-V 

Дана: 03.10.2022.  

Председник општине 

Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 4-7/2022-III-1 

Дана: 03.10.2022. године 

Бачка Топола 

 

 

 По извршеном сравњивању са изворним текстом утврђено је да је у Решењу о измени 

Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката у 2022. 

години ("Службени лист општине Бачка Топола", број 30/22), дошло до техничке грешке и даје се  

 

 

И С П Р А В К А 

Решења о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2022. години  

("Службени лист општине Бачка Топола", број 30/22) 

 

I 
 У Решењу о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у 2022. години ("Службени лист општине Бачка Топола", број 30/22), у тачки 

I у табеларном прегледу реч: "Полугодишњи" замењује се речју: "Годишњи". 

 Такође, у табеларном прегледу, у рубрици Месечни износ у динарима број: "2.996,00" 

замењује се бројем: "2.990,00". 

 

II 
Ову исправку Решења о измени Решења о распоређивању средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у 2022. години ("Службени лист општине Бачка Топола", број 

30/22) објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 

      

 

                                                                                                 ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Зита Мијатов Давидхази, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

208. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Бачка Топола за 2022. годину 836 

   

209. Одлука о издвајању средстава за мере подршке у 2022. години 856 

   

210. Правилник о критеријумима за избор корисника средстава буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола за 2022. годину 860 

   

211. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских 
услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња 864 

   

212. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских 
услуга, контрола варое, сељење пчела на пашу, испитивање меда и 
производа од меда и набавке лекова за пчеларе 867 

   

213. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих 
засада, расадника и животиња 870 

   

214. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Кредитна подршка – суфинансирање камата за 
пољопривредне кредите 873 

   

215. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: Регреси – регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 876 

   

216. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – Назив мере: суфинансирање закупа пијачног простора 879 

   

217. Исправка Решења о измени Решења о распоређивању средстава за 
финансирање редовног рада политичких субјеката у 2022. години 
("Службени лист општине Бачка Топола", број 30/22) 882 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2022. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


