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Н О В И Б Е Ч Е Ј

На основу члана 32. став 2. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник РС“,
број 87/2018) и члана 7. Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног
интереса која реализују добровољна ватрогасна друштва општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019) дана 01.09.2020. године Председник општине
Нови Бечеј на предлог Комисије за доделу средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализију добровољна ватрогасна друштва општине Нови Бечеј расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава

за финансирање програма који су од јавног интереса која реализију
добровољна ватрогасна друштва

општине Нови Бечеј за 2020. годину

I
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса која реализију
добровољна ватрогасна друштва (у даљем тексту: програм) из буџета општине Нови Бечеј,
основаних ради остваривања заштите од пожара, спасавање људи и имовине, спречавање
и сузбијање других техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода на
територији општине Нови Бечеј.

Право коришћења средстава имају добровољна ватрогасна друштва са седиштем на
територији општине Нови Бечеј, а која су од јавног интереса у складу са Законом.

II
На основу овог јавног конкурса расподелиће се 700.000,00 динара, за активности
друштава, као и за текуће одржавање ватрогасних возила, средстава, опреме и објеката
добровољних ватрогасних друштава опредељених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј
за 2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 33/2019 и 4/2020) за
територију општине Нови Бечеј са следеће позиције раздео 4, глава 4.01, програм 5
пољопривреда и рурални развој, ПРОЈЕКАТ-заштита пољопривредног земљишта од
пожара, програмска класификација 0101-П006, позиција 157, економска класификација
481941.

III
Под програмима удружења, у смислу овог конкурса, подразумевају се пројекти који се
односе на:

1. унапређење ватрогаства и система заштите од пожара кроз едукације грађана о
важности против пожарне заштите и обуке како да рукују, користе и употребе



средстава за гашење пожара;
2. спровођење превентивних мера ради спречавања настанка пожара обиласком и

указивање власницима и корисницима објеката на недостатке који могу бити узрок
пожара и упућивање како да те недостатке отклоне;

3. оспособљавање и опремање оперативне јединице за извршавање задатака заштите
од пожара;

4. стручно усавршавање и обучавање из области заштите од пожара у складу са
законом за чланове друштва;

5. спровођење теоријске и практичне обуке за стицање знања из области заштите и
спасавања људи и имовине од пожара;

6. активности омладинског клуба на промовисању добровољног ватрогаства и ширењу
свести о значењу добровољног ватрогаства међу младима;

7. учествовање на такмичењима из области противпожарне заштите;
8. активности на ширењу значаја добровољног ватрогаства;
9. текуће одржавање ватрогасних возила и осталих средстава и опреме која се

користи у спровођењу заштите од пожара;
10. инвестиционо и текуће одржавање објеката намењених за рад удружења и смештај

средстава и опреме;
11. активности и посебне мере које се користе у заштити од пожара у пољопривреди.

IV
Сваки учесник може по конкурсу поднети само једну пријаву, са којом може конкурисати
са највише два програма.
Програми морају бити реализовани до истека буџетске године.
Средства се додељују у складу са Одлуком о средствима за финансирање програма од
јавног интереса која реализују добровољна ватрогасна друштва општине Нови Бечеј,
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019).

V
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма на основу критеријума
из члана 6. овог конкурса. О избору програма по расписаном јавном конкурсу одлучује
Председник општине по предлогу одлуке Комисије доделу средстава за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног
интереса која реализију добровољна ватрогасна друштва општине Нови Бечеј (у даљем
тексту Комисија).

VI
Комисија ће средства за финансирање или суфинансирање програма додељивати на
основу следећих критеријума:
А. ЗА АКТИВНОСТИ ДРУШТВА:

- Доступност и активно укључивање грађана - волонтера у реализацију пројекта;
- Доступност и активно укључивање омладинског клуба у реализацију пројекта;
- Величина циљне групе;
- Број промотивних активности које доприносе образовању, одговорном понашању и

активном учешћу грађана у заштити од пожара у општини Нови Бечеј;
- Могућност решавања појединачних проблема у области унапређења

противпожарне заштите;



- Активности које доприносе унапређењу знања о одређеној теми у области заштите
од пожара, спасавање људи и имовине, спречавање и сузбијање других техничко-
технолошких несрећа и елементарних непогода;

- Економичности буџета пројекта, усклађености буџета са планираним активностима;
- Суфинасирање пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета Републике,

територијалне аутономије или локалне самоуправе, фондова европске уније,
поклона, донација, легата, кредита и др. у случају недостајућег дела за
финансирање пројекта;

- Број успешно реализованих пројеката у периоду од три календарске године пре
датума објављивања конкурса на територији општине;

- Ефекти пројекта.

Б. ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА, СРЕДСТАВА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА
ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА:

за возила:
- укупан број и врста, старост и техничке карактеристике, трошкови сервисирања и
регистрације;

за опрему:
- замена дотрајале опреме, максимална искоришћеност појединачних предмета,

рационално коришћење и чување опреме;
за објекте:

- степен угрожености објекта, побољшање енергетске ефикасности, редовни
трошкови годишњег одржавања.

VII
Потребна документација која се подноси уз пријаву на јавни конкурс:

-пријавни образац;
-образац описа програма и пројекта;
-образац буџета;
-образац плана активности;
-извод из регистра надлежног органа;
-писану изјаву о суфинансирању, односно уговор о партнерству (уколико постоји).
Уз конкурсну документацију подноси се изјава одговорног лица подносиоца пријаве,

дата под кривичном и материјалном одговорношћу:
-да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
-да ће додељена средства бити наменски утрошена;
-да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта са

одговарајућом финансијском документацијом;
-да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити

назначено да је реализацију подржала - финансирала општина Нови Бечеј.

VIII
О додели средстава учеснику одлучује Председник општине на образложени предлог
Комисије и коначне ранг листе.
Додељена средства се преносе учеснику на основу закључених уговора о додели
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма добровољно ватрогасних возила између учесника и општине, којим ће се
регулисати права, обавезе и одговорност између уговорних страна.



IX
Учесник је дужан да додељена средства користи искључиво за реализацију предложеног
програма рада, а неутрошена средства да врати у корист буџета општине.
Учесник је у обавези да поднесе Комисији извештај о реализацији програма и утрошеним
средствима у року од 15 дана од дана завршетка програма, односно пројекта за који су
додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године подноси извештај о
реализацији тих програма и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских
средстава.
Учеснику који не достави извештај из става 2. овог члана неће бити додељена средства у
наредне две године, односно неће бити разматрано његово евентуално учешће на
конкурсу.
Уколико Комисија утврди да је учесник ненаменски користио средства, учесник је дужан
да иста врати у буџет општине Нови Бечеј са законском каматом, а његово евентуално
учешће на конкурсу неће бити разматрано у наредне две године.

X
На основу члана 1. Правилника о изменама Правилника о начину утврђивања и
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање
подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС, број 24/2016“) учесници који
остваре право на доделу средстава поводом овог Конкурса дужни су да отворе посебан
наменски динарски рачун код Управе за трезор, на који ће се извршити пренос додељених
средстава из буџета Oпштине Нови Бечеј.

XI
Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти
препорученом пошиљком на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272
Нови Бечеј или лично у пријемној канцеларији Oпштине Нови Бечеј (канцеларија број 16).
На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести „КОНКУРС ЗА-
доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма који су од јавног интереса која реализију добровољна
ватрогасна друштва општине Нови Бечеј за 2020. годину - НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријаве се подносе oд 01.09.2020. године до 16.09.2020. године.
Непотпуне, неблаговреме пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног
конкурса неће се разматрати.
Комплетна конкурсна документација се може преузети лично у општинској управи Нови
Бечеј у пријемној канцеларији (канцеларија број 16) или на сајту Oпштине Нови Бечеј
www.novibecej.rs
Све додатне информације се могу добити на телефон општинске управе 023/772-320
локал 112.
Овај конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј и на сајту
општине Нови Бечеј www.novibecej.rs

Председник општине
Нови Бечеј

Саша Максимовић с.р.
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