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На основу члана 15. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката 
удружења од јавног интереса за општину Сента („Службени лист општине Сента“ 
бр. 29/2016), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте удружења из 
области пољопривреде од посебног интереса за општину, на седници одржаној  
дана  13. марта 2017. године,  сачинила је  
 
 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 
пријављених програма и пројеката удружења у области у области 
пољопривреде,  поводом јавног конкурса обљавјеног 23. јануара 2017. године у 
“Службеним листу општине Сента” бр. 1/2017 

 
 

Предлаже се Председнику општине да у  2017. години Општина Сента финансира и 
суфинансира програме и пројекате удружења у области пољопривреде од редног 
броја 1, закључно са редним бројем  3, и то:  
 
 
 

Редни 
број     Удружење Назив програма 

односно пројекта  

Износ 
новчаних 
средстава 

који се 
одобравају  

Број бодова по 
свим 

критеријумима 

Укупан збир 
бодова 

Јед. bр. 
критеријума Бодови 

1 

Удружење 
пољопривредника 

Сента 
 

Zentai Gazdakör 

Годишњи рад 
Удружења 

пољопривредника 
Сента 

 
A Zentai Gazdakör 

éves működése 
 
 

830.000,00 100 

1 10 
2 10 
3 10 
4 20 
5 20 
6 10 
7 0 
8 20 

Ukupno 100 



2 

Удружење 
пољопривредника 

„БАРАЗДА“ 
Торњош 

- 
Borozda 

Mezőgazdasági 
Termelők 

Egyesülete Tornyos 

Помоћ у раду 
Удружења 

пољопривредника 
„БАРАЗДА“ 

Торњош 
-A tornyosi 
„Borozda” 
Gazdakőr 

működésének 
megsegítése 

50.000,00 70 

1 6 
2 3 
3 3 
4 10 
5 20 
6 8 
7 10 
8 10 

Ukupno 70 

3 

Удружење малих 
пољопривредних 

произвођача и 
услужника 

„МАРЉИВИ“ 
- 

Szorgalmasok 
Mezőgazdasági  
Kistermelők és 

Szolgáltatók 
Egyesülete 

„Szorgalmasok” 
kistermelők és 

szolgáltatók civil 
szervezet 2017 évi 

programjainak 
támogatása 

- Помоћ у раду 
Уружења малих 
пољопривредних 

произвођача и 
услужника 

„МАРЉИВИ“ 

20.000,00 47 

1 3 
2 2 
3 1 
4 6 
5 20 
6 5 
7 0 
8 10 

Ukupno 47 
 
                                                
Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници 
Општине Сента ( http://www.zenta-senta.co.rs/ ) и Порталу е-Управа. 
 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених 
програма, у року од три дана од дана објављивања листе. 
 
На ову листу учесници конкурса имају право приговора у року од пет дана од дана 
њеног објављивања. Приговоре треба доставити Комисијi за доделу средстава за 
програме и пројекте удружења из области пољопривреде од посебног интереса за 
општину, на адресу Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1. 
 

ЛЕГЕНДА:  Значење ознака критеријума бодовања 
 

1) Референце програма или пројекатa: област у којој се реализује програм или пројекат, 
дужина трајања програма или пројектa, број лица која се укључује у програм или пројекат, 
могућност развијања програма или пројектa и његова одрживост - (укупно 10 бодова); 
2) Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса у области у којој се програм 
или пројекат реализује, степен унапређења стања у области у којој се програм или пројекат 
реализује - (укупно 10 бодова); 
3) Капацитет носиоца програма или пројектa (укупно 20 бодова); 
Под капацитетом носиоца програма или пројектa се подразумева досадашње искуство и 
резултати у области у којој се реализује програм или пројекат, квалитет и улога удружења у 
културном животу средине.  



4) Квалитет програма или пројектa (укупно носи 20 бодова); 
5) Седиште удружења се налази на територији општине Сента (укупно носи 20 бодова); 
6) Буџет (укупно 10 бодова);  
- усклађеност структуре трошкова са активностима на програму или пројекту;  
- економичност коришћења средстава.  
7) Суфинансирање програма или пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета 
територијалне аутономије или локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, 
донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање 
програма или пројеката (укупно 10 бодова); 
8) Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма или 
пројекатa: да ли су раније коришћена средства буџета општине и ако јесу, да ли су испуњене 
уговорне обавезе (укупно 20 бодова). 

 
                                                               

                                                                                                    Председник Комисије   
                                                                                                          Јожеф Бобан с.р. 
 


