На основу члана 3. и 10. Правилника о начину финансирању манифестација од општинског
значаја и мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се
суфинансирају и финансирају из буџета општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола,“ бр. 4/2015), Председник општине Бачка Топола, расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ОПШТИНСКОГ
ЗНАЧАЈА - ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
„EXPO - 2019“
Средства се додељују за суфинaнсирaњe одржавања манифестације од општинског
значаја-Пољопривредни сајам у Бачкој Тополи „EXPO“ у 2019. години, у циљу jaчaњa и
пoдизaњa кaпaцитeтa рурaлнe срeдинe, пoвeзивaњe пoљoприврeдникa, рурaлнoг
стaнoвништвa, прoмoциja рурaлнe срeдинe и пoљoприврeдних призвoдa рaди бoљeг
пoзициoнирaњa нa тржишту.
1. Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана са територије општине Бачка Топола у
чиjeм су дeлoкругу пoљoприврeднe aктивнoсти и рурaлни рaзвoj.
Она удружења грађана, која до 31. децембра 2018. године нису доставиле извештај о
спроведеним манифестацијама за која су добила финансијску подршку на основу конкурса
у 2018. години, неће имати право учешћа на конкурсу у 2019. години.
2. Услови финансирања
По поднетим пријавама и позитивно оцењеним манифестацијама из програма,
одобраваће се финансијска средства из укупног оквира од 1.500.000,00 динара, која су
предвиђена у буџету општине Бачка Топола у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава
5.1. - Општинска управа, Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој, функција 421 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, економска
класификација 423, позиција 79 – Услуге по уговору - израда стручне литературе,
организовање сајмова, едиукације, трошкови издавања у закуп пољопривредне
земљиште.
3. Подношење Пријава за доделу средстава
Учесници Конкурса за доделу средстава образац пријаве могу преузети са интернет 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. Средства се
додељују само једном организатору.

4. Уз пријаву се прилажу следећи документи:
1. Уверење (Потврда, Извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа
2. 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 2017. годину
4. Фотокопија овере потписа (ОП Образац)
5. Фотокопија доказа о отвореном рачуну код Управе за трезор (ако нема отворен рачун
код Управе, фотокопија уговора о отвореном рачуну у пословној банци)
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.
5. Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за
финансирање трошкова манифестација, полази се од следећих критеријума:
- усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса (1-10 бод.)
- досадашње искуство и остварени резултати програма у претходним годинама (110 бод.)
- референце програма: дужина трајања програма, број лица која се укључује у
програм, могућност развијања програма и његова одрживост (1-10 бод.)
- сарадња са локалном заједницом (1-10 бод.)
- законитост и ефикасност коришћења раније добијених средстава из буџета
општине (1-10 бод.)
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 18.06.2019. године.
Пријава на конкурс са прилозима се предаје у писарници Општинске управе Бачка Топола
са назнаком на коверти: 453-24/2019-V и Конкурс за суфинансирање одржавања
манифестације од општинског значаја – пољопривредни сајам у Бачкој Тополи „EXPO –
2019“. Додатне информације се могу добити на телефон 715-899.
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