
 

                            

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I 01-400-80/2017-1 
Дана: 04.5.2017. године 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј  

                                                 
На основу члана 16. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016), на основу прегледане достављене 
документације по Јавном конкурсу број: I 01-400-80/2017, расписаног дана 27.3.2017. године, и на 

основу предлога Комисије за финансирање програма удружења грађана која се финансирају и 
суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј од 26.4.2017. године, Председник општине је дана 

04.5.2017. године донео   

 
                                                                  ОДЛУКУ 

о избору програма удружења којима се из буџета општине Нови Бечеј додељују 
средстава за реализацију програма у 2017. години 

                                                                         

I 
Овом Одлуком врши се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма удружења грађана из буџета општине Нови Бечеј, а у складу са 
спроведеним јавним конкурсом и на основу предлога Комисије за финансирање програма удружења 

грађана која се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј, од 26.4.2017. године, 
на следећи начин: 

 

Расподељује се 1.000.000,00 динара програмима удружења на територији општине Нови Бечеј на 
следећи начин: 

 

1.  6. Манић Тиса 63 210.000,00 

2.  Размена ученика Барлета – Нови Бечеј 100.530,00 

3.  Стручне КНАП-ове радионице „Уради сам“ 21.600,00 

4.  Покрени се, докажи се 97.300,00 

5.  За лакши и лепши живот 40.000,00 

6.  Омладина за Шушањ 90.000,00 

7.  Пензионери Ново Милошево 2017 35.000,00 

8.  Традиција се наставља 52.500,00 

9.  Опен инфо 127.500,00 

10.  Интернет за све 2 57.120,54 

11.  Друштвене бриге о деци 22.500,00 

12.  Имам право да знам и ја 27.400,00 

13.  Очување природног и културног наслеђа 38.500,00 

14.  ОСИ у акцији у друштву 36.600,00 

15.  Замена дотрајлале столарије 36.000,00 

 
II 

Одобрена средства  у укупном износу 992.550,54 динара по расписаном конкурсу за ту намену, 

доделиће се подносиоцима конкурсне документације из става 1. ове Одлуке  на основу Одлуке о 
буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“ , број 27/2016) за 

територију општине Нови Бечеј са следеће позиције раздео 4, глава 4.01, програм 11 социјална и 



дечија заштита, програмска активност ПА 003–подршка социо–хуманитарним организацијама, 

програмска класификација 0901-0003, позиција 94, економска класификација 481. 

 
III 

У складу са Одлуком о начину финансирања програма удружења из општине Нови Бечеј, пренос 
додељених средства врши се на основу закључених Уговора о финансирању и суфинансирању 

програма удружења грађана из буџета општине Нови Бечеј, између удружења и општине, којим ће 

се уредити права, обавезе и одговорности уговорних страна. 
 

IV 
Одлука Председника општине o избору програма удружења је коначна и објавиће се на огласној 

табли општинске управе Нови Бечеј и сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs 
 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Саша Максимовић с.р. 
 

http://www.novibecej.rs/

