
 

                                     
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: I 01-400-81/2017-1 

Дана: 05.5.2017. године 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј  
                                                 

На основу члана 12. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016), 

на основу прегледане достављене документације  по Јавном конкурсу број: I 01-400-81/2017, расписаног дана 
04.4.2017. године, и на основу предлога Комисије о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново 

Милошево и Кумане од 27.4.2017. године, Председник општине је дана 05.5.2017. године донео   
 

ОДЛУКУ 
о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури 

који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса 

месних заједницаНови Бечеј, Ново Милошево и Кумане 
 

I 
Овом Одлуком врши се додела средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из средстава 

самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и Кумане, а у складу са спроведеним јавним 
конкурсом и на основу предлога Комисије о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и 

Кумане, од 27.4.2017. године. 
 

II 
Средства из тачке I расподељују се на следећи начин: 

 

A. Расподељује се 550.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Нови Бечеј на 
следећи начин: 

 

1.  Концерти „Јесење лишће“ 50.000,00 

2.  Очување и унапређење грађанске културе и традиције из области музичке културе у Новом 

Бечеју 

46.750,00 

3.  Банатска свадба 99.000,00 

4.  Прослава 25 година постојања удружења 225.000,00 

5.  Спомен биста Алексендру Берићу 55.000,00 

6.  Представа „Пробуди се Като“ 48.000,00 

 
Одобрена средства у укупном износу 523.750,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се 

подносиоцима конкурсне документације, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Нови Бечеј 
планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

27/2016) са следеће позиције раздео 4, глава 4.07, програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002, 

програмска класификација 1201-0002, функц. класификација 820, позиција 289, економска класификација 481. 
 

B. Расподељује се 900.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Ново Милошево на 
следећи начин: 

 

1.  Не гурај се лало 250.000,00 

2.  Волим своје село 478.800,00 

3.  Објављивање превода Ђуре Јакшића на француски 80.000,00 

4.  Објављивање романа „Бапа“ књига Друга 21.000,00 

5.  Ноћ музеја 2017 50.000,00 

6.  Уређење простора за боравак птица пловуша 18.000,00 



 

Одобрена средства у укупном износу 897.800,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се 
подносиоцима конкурсне, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Ново Милошево планираних 

Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 27/2016) са 
следеће позиције раздео 4, глава 4.08, програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002, програмска 

класификација 1201-0002, функц. класификација 820, позиција 313, економска класификација 481. 

 
C. Расподељује се 212.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Кумане на следећи 

начин: 
 

1.  Рад КУД-а да би млади имали куда 125.400,00 

 
Одобрена средства у укупном износу 125.400,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се 

подносиоцима конкурсне документације, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Кумане 

планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
27/2016) са следеће позиције раздео 4, глава 4.09, програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002, 

програмска класификација 1201-0002, функц. класификација 820, позиција 333, економска класификација 481. 
 

III 
У складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј и из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново 

Милошево и Кумане, пренос додељених средства врши се на основу закључених Уговора о финансирању и 
суфинансирању пројеката у култури, између удружења и месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и Кумане, 

којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорних страна. 
 

IV 

Одлука Председника општине o додели средстава је коначна и објавиће се на огласној табли општинске управе 
Нови Бечеј, огласној табли Месних заједница и сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs  

 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                               Саша Максимовић с.р. 

http://www.novibecej.rs/

