
На основу члана 2. став 3. Правилника о условима и начину финансирања или 

суфинансирања рада културних центара и културно-уметничких друштава општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 1/2015 и 1/2020), Комисија за 

спровођење поступка расподеле средстава културним центрима и културно-уметничким 

друштвима у општини Бачка Топола, расписује 

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИМ ДРУШТВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2021. ГОДИНИ 

 

I  ЦИЉ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ рада културних 

центара и културно-уметничких друштава општине Бачка Топола, као и субјеката који се 

баве одређеним гранама уметности: фолклорне, литерарне, драмске, ликовне, музичке и 

рукотворине (ручни рад) у 2021. години. 

II  СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 Средства су обезбеђена из буџета општине Бачка Топола за 2021. годину позиција 

176, назив: Дотације културно- уметничким друштвима, у износу од 5.500.000,00 динара. 

III  КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Право учешћа на Конкурсу имају културни центри и културно-уметничка друштва 

општине Бачка Топола, као и субјекати који се баве одређеним гранама уметности: 

фолклорне, литерарне, драмске, ликовне, музичке и рукотворине (ручни рад) на територији 

општине Бачка Топола. 

IV  УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА 

 Да би одређени кандидат могао учествовати на Конкурсу мора испунити следеће 

услове : 

 -да је регистрован код Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), 

 -да има седиште на територији општине Бачка Топола. 

Културно-уметничка друштва која до 31.12.2020. године нису доставили обрачун 

средстава добијених на конкурсу за 2020. годину неће имати право учешћа на конкурсу у 

2021. години.  

 

V  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 



  Учесници Конкурса подносе пријаву за доделу средстава  Комисији за спровођење 

поступка расподеле средстава културним центрима и културно-уметничким друштвима у 

општини Бачка Топола.  

 

  Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је 

следећа: 

  1.  попуњен пријавни образац на конкурс (формулар бр.1.); 

  2.  попуњен образац предлога програма/пројекта (формулар бр.2.); 

  3.  попуњен образац буџета програма/пројекта (формулар бр.3.); 

  4.  изјава да средства нису на други начин обезбеђена (формулар бр.4.); 

 5. изјава о непостојању сукоба интереса (формулар бр.5.); 

6. читко попуњени упитници. 

 

  Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.btopola.org.rs .  

 

VI  РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

 Пријаве са потребном документацијом се подносе Комисији за спровођење 

поступка расподеле средстава културним центрима и културно-уметничким друштвима у 

општини Бачка Топола до 30. јануара 2021. године у писарници Општинске управе Бачка 

Топола ул. М.Тита бр. 30, сваког радног дана од 8,00 до 12, 00 часова. 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се 

узети у разматрање. 

 Након спроведеног конкурсног поступка Комисија ће спровести поступак 

бодовања на основу критеријума из Правилника и сачинити Листу за расподелу 

средстава. 

 Предлог о расподели средстава која се додељују појединим кандидатима ће 

проследити Председнику општине ради доношења Одлуке о висини средстава која се 

додељују појединачним кандидатима. 

 Ако кандидати којима су одобрена средства не потпишу уговор (5 дана од позива за 

потписивање), сматраће се да су одустали од додељених средтава. 

 

Комисија за спровођење поступка расподеле  

средстава културним центрима и културно-уметничким 

друштвима у општини Бачка Топола 

Број: 453-6/2021-V 

Дана: 15.01.2021.                                                                          Председник Комисије 

Бачка Топола                                                                                   

              Нимрод Томик с.р. 

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

