РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 01-66-7/2017-3
Дана: 27.02.2017. године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и измене 11/2014) и члана 11. став
1. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 23/2016) председник
општине Нови Бечеј је дана 27.2.2017. донео
ОДЛУКУ
о додели средстава спортским организацијама
на територији месне заједнице Кумане за 2017. годину
I
Овом одлуком врши се додела средстава спортским организацијама на територији
месне заједнице Кумане, а у складу са споведеним јавним конкурсом и на основу
предлога Комисије за спорт општине Нови Бечеј, од 23.02.2017. године на следећи
начин:
Шаховски клуб „2. Октобар“ Кумане
Фудбалски клуб “2. Октобар“ Кумане
Бокс клуб „2. Октобар“ Кумане

26.962,00
128.073,00
26.962,00

II
Одобена средства у укупном износу од 182.000,00 динара по расписаном конкурсу за
ту намену, доделиће се подносиоцима конкурсне документације из става 1. овог
Решења у складу са Одлуком о буџету месне заједнице Кумане за 2017. годину, а
следећих економских класификација Раздео 4. Послови општинске управе, Глава 4.09
Месна заједница Кумане, програмска класификација 1301, Програм 14–Развој спорта и
омладине, Позиција 327, Економска класификација 481 Дотације невладиним
организацима.

У складу са Одлуком
додељена средства се
додели средства за
организације и месне
уговорних страна.

III
о условима и начину финансирања потреба у области спорта,
преносе спортској организацији на основу закључених уговора о
финансирање потреба у области спорта између спортске
заједнице, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности

IV
Одлука Предсеника општине о додели средстава је коначна и објавиће се на огласној
табли општинске управе, сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs, огласној табли
Месне заједнице и на сајту Спортског савеза општине Нови Бечеј
www.sportskisaveznb.org.rs
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