
На основу члана 14. Правилника о финансирању удружења грађана из буџета општине 

Бачка Топола бр.: 110-18/2019-V од дана 18.12.2019. године, спроведеног Конкурса за доделу 

буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења 

грађана за пружање административно-техничке подршке пољопривредним произвођачима на 

територији општине Бачка Топола бр. 453-6/2023-V од дана 17.01.2023. године и Предлога 

одлуке о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката удружења грађана за пружање административно-техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на територији општине Бачка Топола од 20.03.2023. године, 

Председник општине Бачка Топола дана 21.03.2023. године доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРУЖАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ 

ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

 

I. 

 

Додељују се средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 

удружења грађана за пружање административно-техничке подршке пољопривредним 

произвођачима на територији општине Бачка Топола: 

 

 

Подносилац пријаве Назив пројекта/програма 
Број 

бодова 

Средства 

која се 

додељују 

1 

Удружење грађана "За 

развој нашег села 

Малог Београда" 

Пружање административно-техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на 

територији општине Бачка Топола 

45 2.416.000,00  

2 

Клуб произвођача 

Ново Орахово 

Функционисање развојне пољопривредне 

канцеларије и пружање административно- 

техничке помоћи пољопривредним 

произвођачима у Новом Орахову 

43 
          

864.000,00  

3 

Клуб произвођача 

Гунарош 

Пружање административно техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на 

територији месне заједнице Гунарош у 2023. 

години 

42 
        

850.000,00  

4 

Удружење грађана 

"Победа за развој 

Победе" 

 

Пружање административно техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на 

територији месне заједнице Победа у 2023. 

години 

42 
          

850.000,00  



5 

Удружење 

пољопривредника 

Бајша 

Сарадња, информисање, обука и 

административно-техничка подршка 

пољопривредницима 

41 
          

842.000,00  

6 

Друштво истраживача 

"ЗЕНИТ" Бачка Топола 

Организовање тематских предавања из 

области пољопривреде и пружање 

администртивно-техничке подршке 

пољопривредним произвођачима на 

територији општине Бачка Топола 

40 
          

792.000,00  

7 

Асоцијација за развој 

општине Бачка Топола 

Стварање предуслова за омогућавање 

ефикаснијег коришћења субвенција 

пољопривредним газдинствима са територије 

општине Бачка Топола у 2023. години 

39 
          

756.000,00  

8 

Удружење за 

регионалну 

комуникацију УРКО 

Пружање административно-техничке подршке 

пољопривредним произвођачима и праћење 

конкурса и информисање пољ. произвођача 

38 
          

730.000,00  

9 

Удружење грађана 

"Аспера Астра" Бачка 

Топола 

Наводњавање у малом пољопривредном 

газдинству - применом тифона 
35 100.000,00 

 

Због неиспуњености услова и критеријума Правилника о финансирању удружења 

грађана из буџета општине Бачка Топола и Конкурса за доделу буџетских средстава, одбија се 

2 пријава. 

 

II. 

 

Средства за реализацију ове одлуке планирана су у буџету Општине Бачка Топола за 

2023. годину („Службени лист општине Бачка Топола“ 40/2022). 

 

III. 

Реализација одобрених средстава извршиће се на основу Уговора о финансирању и 

суфинансирању пројекта/програма удружења грађана који ће се закључити између Општине 

Бачка Топола и удружења из тачке I ове одлуке. 

 

IV. 

 Одлука је коначна и против њега се може покренути управни спор, а објављује с е  на 

званичној интернет страници oпштине Бачка Топола и Порталу е-Управа. 

  

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 453-6/2023-V     Председник Општине Бачка Топола 

Дана: 21.03.2023.        Адриан Сатмари ср. 


