На основу члана 5. Правилника о финансирању удружења грађана из буџета општине
Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола,“ бр. 2/2015 и 4/2015), Конкурсна
комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из
буџета општине Бачка Топола, расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА И
МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Средства се додељују за суфинасирање трошкова функционисања и манифестација из
Програма удружењима грађана за 2018. годину за локални економски развој.
1. Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана са територије општине Бачка Топола из
области: успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у
одрживом развоју општине, предлагања развојне стратегије локалне заједнице,
организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне
заједнице.
Она удружења грађана, која до 31.12.2017. године не доставе извештај о спроведеним
манифестацијама за која су добила финансијску подршку на основу конкурса у 2017. години
на обрасцу средстава, који су преузели са интернет стране општине www.btopola.org.rs или
лично у писарници Општинске управе Бачка Топола неће имати право учешћа на конкурсу у
2018. години.
2. Услови финансирања
По поднетим пријавама и позитивно оцењеним манифестацијама из програма, одобраваће се
део финансијских средстава од 2.800.000,00 динара, која су предвиђена у буџету општине
Бачка Топола као Програм 3: Локални економски развој, позиција 67, назив Дотације
невладиним организацијама – за развој општине Бачка Топола, привреде и предузетничке
активности.
3. Подношење пријава за доделу средстава
Учесници Конкурса за доделу средстава образац пријаве могу преузети са инернет стране
општине www.btopola.org.rs или лично у писарници Општинске управе Бачка Топола.
НАПОМЕНА
Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву. Уколико исто удржење грађана
поднесе више пријава разматраће се само пријава, која је прва предата.
4. Уз пријаву се прилажу следећи документи:
1. Уверење (Потврда, Извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа
2. Оверена фотокопија Извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви
удружења остварују у области у којој се програм реализујуе
3. Доказ о ликвидности удружења односно Извештај о завршном рачуну за 2016. годину

4. Фотокопија овере потписа (ОП Образац)
5. Фотокопија доказа о отвореном рачуну код Управе за трезор
6. План Програма или манифестације
7. Потврда о извршеној уплати чланарине за претходну годину (извод)

Непотпуне и неблаговремене пријаве за доделу средстава неће се разматрати.
Средства су строго наменског карактера, општина задржава право да наменско трошење
средстава проверава преко својих органа.
У случају да представници удружења грађана не потпишу уговор у року од 5 дана од позива
за потписивање, сматраће се да су одустали од додељених средстава.
Конкурс је отворен до 19. јануара 2018. године.
Пријава на конкурс са документацијом се предаје у писарници Општинске управе Бачка
Топола. Додатне информације се могу добити на телефон 715-899.
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