
 

                            
          

 

                     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I 01-400-82/2017-1 

Дана: 05.5.2017. 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 01-400-82/2017, расписаног дана 04.4.2017. године, и на основу предлога Комисије за 

финансирање програма удружења грађана која се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса 

месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и Кумане од 28.4.2017. године, Председник општине је дана 
05.5.2017. године донео 

ОДЛУКУ 
о избору програма удружења којима се из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, 

Ново Милошево и Кумане 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 средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново 

Милошево и Кумане, а у складу са спроведеним јавним конкурсом и на основу предлога Комисије за финансирање 
програма удружења грађана која се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница 

Нови Бечеј, Ново Милошево и Кумане, од 28.4.2017. године.  

 
II 

Средства из тачке I расподељују се на следећи начин: 
 

A. Износ од 1.450.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Нови Бечеј: 

 

1.  Израда и 4 гостовања представе „Пријатељство занат најстарији“ 135.000,00 

2.  Продужи живот 52.500,00 

3.  5. сусрет виноградара Војводине 45.000,00 

4.  „Cyber Kids“ едукативне активности Теленом 31.250,00 

5.  Размена ученика Барлета–Нови Бечеј 100.530,00 

6.  Курс самоодбране–сигуран корак 2 95.000,00 

7.  Можемо и хоћемо 57.050,00 

8.  37. међуградска изложба гоубова и живине у Новом Бечеју 45.000,00 

9.  Развој пчеларства у МЗ Новом Бечеју 69.550,00 

10.  Школица за труднице 50.000,00 

11.  Новобечејска разгледница 79.800,00 

12.  Анимирање и афирмисање деце и младих људи у општини Нови Бечеј 45.000,00 

13.  Изградња ђерма у Специјалном резервату природе „Слано копово“ 99.180,00 

14.  6. Манић Тиса 63 150.000,00 

15.  Очување и унапређење пријатељства српског и руског народа 49.000,00 

16.  Покрени се–докажи се 237.000,00 

17.  КНАП-ове радионице „3у1“ „омладина–стари занати–туризам“ 69.300,00 

 

Одобрена средства у укупном износу 1.410.160,00 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. Износ од 900.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Ново Милошево: 

 

1.  Пензионери НМ 2017/1 80.000,00 

2.  Знањем до успеха 64.000,00 

3.  Волонтирај и ти 754.300,00 

 
Одобрена средства у укупном износу 898.300,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се 

подносиоцима конкурсне документације, 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. Износ од 372.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Кумане: 

 

1.  Функионисање ДВД-а 142.500,00 

2.  Суфинансирање пројеката 20.000,00 

3.  Адаптација на живот и рад деце у вртићу 70.000,00 

4.  Функционисање друштва 6.000,00 

5.  Дани овчарства „Кумане“ 30.000,00 

6.  Уградња тракастих завеса 15.000,00 

7.  Дечији маскембал 30.000,00 

8.  Еко радионица „Стари Храст“ 19.600,00 

9.  Очување традиције на селу 20.000,00 

 

Одобрена средства у укупном износу 353.100,00 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 финансирања програма удружења из 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 програма удружења грађана из буџета општине 

Нови Бечеј, између удружења и Савета 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/

