
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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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 01-400-11/2020, расписаног дана
10.02.2020. године и на основу предлога Комисије о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј од 07.05.2020. године, Председник
општине је дана 08.05.2020. године донео

ОДЛУКУ
о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

на територији општине Нови Бечеј

I
Овом Одлуком врши се додела средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета
општине Нови Бечеј, 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 из буџета општине
Нови Бечеј, од 07.05.2020. године, на следећи начин:

Расподељује се 1.920.000,00 динара пројектима у култури на територији општине Нови Бечеј на следећи начин:

1. Удружење „КРОШ Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј Хор у новом руху 52.200,00
2. Удружење Рома Нови Бечеј Ромско вече у Новом Бечеју 47.000,00
3. Клуб родитеља кумане Наши мали тамбураши 2 105.070,00
4. Удружење кративно направљени предмети

„КНАП“ Нови Бечеј
Мала колонија великог срца III 51.000,00

5. Завичајни клуб „Новобечејаца и
врањевчана“ Нови Бечеј

Нушић, Нови Бечеј - свет 98.800,00

6. Удружење родитења и старатеља „Клуб три
плус“ Нови Бечеј

Породица Пивнички у историји Новог
Бечеја

100.000,00

7. Удружење банатски културни центар Ново
Милошево

Илустрација говори све језике –изложба
илустрација књига

100.000,00

8. Удружење банатски културни центар Ново
Милошево

Песничка република 180.000,00

9. Удружење за неговање традиције Нови Бечеј Уређење и опремање житног магацина у
оквиру завичајног музеја Котарка у Новом
Милошеву уз одржавање програма

120.000,00

10. КУД „Јован Аћимац“ Кумане Банатски ђерам 2020 147.875,00
11. Центар за учење и културу „Пленум“ Нови Бечеј Деца, чувари наслеђа 34.200,00
12. Удружење „Едуфонс“ - центар за целоживотно

образовање Нови Бечеј
Програм међународних интеркултуралних
размена младих - млади као промотери
културног наслеђа

60.000,00

13. Удружење љубитеља фотографије, природе и
заштите животне средине „Зелени објектив“ Нови
Бечеј

Дружина Ждрала Сланокопића 35.000,00

14. Удружење „Гранада - грађанска нада“ Зрењанин Летњи биоскоп 2020 у Куману и Новом
Милошеву - удруживање средстава

120.000,00

15. Културно-туристички центар „Банатска
одисеја“ Ново Милошево

Чувари традиције 54.000,00



16. Удружење „Коло српских сестара“ Ново Милошево 20-та јубиларна штрудлијада Беодра Ново
Милошево

190.000,00

17. Удружење сеоског фолклора ветерана „Теодор
Павловић“ Ново Милошево

„Фестивали у Европи“ 92.500,00

18. Удружење сеоског фолклора ветерана „Теодор
Павловић“ Ново Милошево

„Србија у срцу“ 66.000,00

19. Удружење „Сјај у оку“ Нови Бечеј Уметност као лек 21.070,00
20. Удружење “ПААД“ центар за социо-културолошке

изузетности Нови Бечеј
„Колевка српског професионалног
глумишта“

106.200,00

21. Центар за одрживост заједнице Нови Бечеј Ново Село кроз историју - 100 година
постојања

103.000,00

22. КУД „Бећарац“ Нови Бечеј Чувајмо традицију 36.000,00

II
Одобрена средства у укупном износу 1.919.915,00 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
2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“ , број 33/2019 и 4/2020) за територију општине Нови Бечеј са
следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.01 општинска управа без индиректних корисника,
програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002 јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
позиција 81 дотација невладиним организацијама – према конкурсу за културу, 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, пренос додељених средства врши се на основу закључених Уговора
о финансирању и суфинансирању пројеката у култури, између удружења и општине, 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 и сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Максимовић
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