
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 27                                           Нови Бечеј 16.09.2022. године                                        година LVI 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
1. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка, 

6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 58. седници одржаној дана 16.09.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Дома културе општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из 
средстава Буџета општине Нови Бечеј за 2023. годину: 

 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМ ТРОШКОВИ 

ЈАНУАР Светосавска академија, основна и средња 
школа 

 
120.000,00 

Биоскоп ( 1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно   120.000,00 

ФЕБРУАР Програм поводом Св. Трифуна/дан 
заљубљених 

65.000,00 

Позоришна представа 120.000,00 

Изложба слика 25.000,00 

Биоскоп ( 1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора  0,00 

Укупно  210.000,00 

МАРТ Програм поводом 8.Марта 100.000,00 

 Представа за децу  0,00 

Изложба слика  25.000,00 

Биоскоп ( 1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  125.000,00 
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АПРИЛ Концерт класичне музике 60.000,00 

 Изложба 100.000,00 

Позоришна представа 150.000,00 

Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  310.000,00 

МАЈ 31. Обзорја на Тиси – дани Јосифа 
Маринковића 

300.000,00 

 Биоскоп 0,00 

Представа за децу 0,00 

Дан школе “Јосиф Маринковић”  0,00 

Дан школе “Милоје Чиплић” 0,00 

Дан Средње школе Нови Бечеј 0,00 

Радионице сликарства за децу – завршна 
изложба 

25.000,00 

Радионице глуме за децу  0,00 

Изложба на отвореном - кеј 45.000,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  370.000,00 

ЈУН Радионице глуме за децу – премијере 
(сценографија, костими, техничар) 

70.000,00 

 Концерт / наступ фолклора 0,00 

Изложба слика 25.000,00 

Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Завршни програм ОШ “Јосиф Маринковић” 0,00 

Завршни програм ОШ “Милоје Чиплић” 0,00 

Матуранти Средње школе Нови Бечеј 0,00 

Завршна приредба ПУ “Пава Сударски” 0,00 

Изложба на отвореном - кеј 45.000,00 

Пробе фолклора 0,00 

 Балет – завршна приредба 0,00 

Укупно  140.000,00 

ЈУЛ Летњи биоскоп ( по једна пројекција филма 
недељно, око 10 пројекција укупно) 

300.000,00 
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 Лето у парку (програм за децу, концерт, 
представа, изложба на отвореном - кеј) 

190.000,00 

Укупно  490.000,00 

АВГУСТ Ликовна колонија – 28. Тиска Академија 
Акварела 

300.000,00 

 Иложба на отвореном - кеј 45.000,00 

Укупно  345.000,00 

СЕПТЕМБАР Концерт забавне музике 80.000,00 

 Смотра сликара аматера општине Нови Бечеј 25.000,00 

Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Изложба на отвореном - кеј 45.000,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  150.000,00 

ОКТОБАР Изложба слика – Зонска смотра 25.000,00 

 Позоришна представа 120.000,00 

Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 

Програм поводом Дечије недеље у свим 
насељеним местима 

75.000,00 

Радионице сликарства за децу  0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  220.000,00 

НОВЕМБАР Изложба слика – Покрајинска смотра 25.000,00 

 Позоришна представа 120.000,00 

Представа за децу 0,00 

Смотра народног стваралаштва “Ричај” 0,00 

Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за страрије) 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

Укупно  145.000,00 

ДЕЦЕМБАР Изложба слика 25.000,00 

 Новогодишњи концерт 150.000,00 

Биоскоп ( 1 цртани филм, 1 филм за старије) 0,00 



16. септембар 2022. год.        Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 27        4 
 
 

Програм за децу приликом доделе пакетића 0,00 

Радионице сликарства за децу 0,00 

Радионице глуме за децу 0,00 

Пробе фолклора 0,00 

 Балет – завршна приредба 0,00 

Укупно  175.000,00 

   

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ: 2.800.000,00 

 

II 
Председник општине закључује са установом из тачке I овог решења годишњи уговор о финансирању 

одобрених програма и делова програма, а исплата средстава из Буџета општине Нови Бечеј врши се на основу 

решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
Дом културе општине Нови Бечеј је дужан да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе 

извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно 
пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу. 

 

III 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-022-1/2022                                   Председник 

Дана: 16.09.2022. године                        Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј                            Саша Максимовић с.р. 

 

2. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка, 

6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 58. седници одржаној дана 16.09.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Народне библиотеке Нови Бечеј, који ће се финансирати из 

средстава Буџета општине Нови Бечеј за 2023. годину: 
 

Месец               Планирани програм     Трошкови 
Јануар - Програм на мађарском језику:A magyar kultura napja (22. јануар) 

- пригодним програмом обележава се дан мађарске културе 

(књижевно вече,позоришна представа,музичко-поетско вече....) 

15.000,00 

Фебруар -Промовисање романа који је актуелни добитник НИН-ове 

награде 
-Програм на мађарском језику: A magyar nyelv nemzetközi napja 

(21. februar) 

-промовисање мађарског језика кроз пригодне програме 
(књижевно вече,позоришна представа,музичко-поетско вече....) 

- Међународни дан матерњег језика 
- Обележавање Националног  дана књиге (28 .фебруар)  

- пригодни програми у сврху промовисања књиге и читања 

40.000,00 

 

Март - Општинско такмичење рецитатора 

- Организовање одласка на Зонску смотру рецитатора 

- Организовање семинара  
- Књижњвно вече (Светски дан поезије, 21. март) 

70.000,00 
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Април - Светски дан дечије књиге (02.април)  

- дружењ са децом из предшколских и школских установа уз 
пригодан програм и изложбу 

- Песничка штафета 
- A magyar költészet napja (11. april) - обележавање Дана 

мађарског песништва 

- Светски дан библиотекара (23.април) - дан отворених врата 

30.000,00 

Мај - Читалачка значка 

- Књижевно вече 
- Изложба 

50.000,00 

Јун - Лето у авлији: књижевне вечери, концерт 

- Расписивање конкурса Нушић – Нови Бечеј - Свет 
- Промовисање завршних радова ученика Средње школе Нови 

Бечеј 
- Промоција часописа 

80.000,00 

Јул  

 

- Лето у авлији: књижевне вечери, концерти, радионице за 

одрасле,  промоције локалних стваралаца 

100.000,00 

Август - Лето у авлији: књижевне вечери,концерти, представе, 

радионице за одрасле, промоције локалних стваралаца 
- Жирирање радова приспелих на конкурс Нушић-Нови Бечеј- 

Свет 

・ Пројекције филмова 

・ Авлијазабавлија 

・ Издавање Летописа 

250.000,00 

 

Септембар - Лето у авлији: књижевне вечери, концерти, представе, 
радионице за одрасле, промоције локалних стваралаца 

- Радионица за децу 
-  Књижевно вече 

50.000,00 

Октобар - Програм поводом конкурса Нушић – Нови Бечеј – Свет 

- Дечија недеља - позоришна представа за децу, сарадња са 
основним школама (двојезично) 

- Обележавање дана установе 
- Дани Лазе Телечког - огранак Кумане  

- Колективни одлазак на Сајам књига - Београд 

- Књижевно вече и изложба 

200.000,00 

Новембар - Књижњвно вече 

- Радионица за децу на српском и мађарском језику 

40.000,00 

Децембар - НАЈчиталац – завршни програм и додела награда 

-Књижевно вече поводом Дана библиотекара Србије  
(14. децембар) 

- Божићно-новогодишњи програм на мађарском језику 

- изложба дечијих радова 

80.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 1.005.000,00 

 
II 

Председник општине закључује са установом из тачке I овог решења годишњи уговор о финансирању 

одобрених програма и делова програма, а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу 
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 

Народна библиотека Нови Бечеј је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе 
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно 

пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу. 
 

III 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-653-13/2022                           Председник 
Дана: 16.09.2022. године                 Општинског већа 
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Н о в и  Б е ч е ј            Саша Максимовић с.р. 

 
3. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка, 

6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 58. седници одржаној дана 16.09.2022. године, доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

I 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, који ће се 
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. годину: 

 
Месец               Планирани расходи и издаци Трошкови 

 

Јануар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Фебруар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Март  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Април  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 
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Мај  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 
 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

 Штампање публикације. 

65.000,00 

Јун  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 
 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Јул  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 
 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Август  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

 Штампање публикације 

60.000,00 

Септембар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Октобар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 
65.000,00 
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прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 
 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

Новембар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 
 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 

 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Децембар  Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

 Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 

 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет) 

 Комуналне услуге 

 Трошкови административних услуга 

 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 Трошкови мониторинга видео надзора 
 Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 790.000,00 

 

II 
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Туристичке организације општине Нови Бечеј, који ће се 

финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. годину: 

 
1. Мултикултурални викенд ....................120.000,00 

 Трошкови превоза 

 Трошкови хране и пића за учеснике 

 Трошкови обезбеђења 

 Трошкови изнајмљивања озвуке 

 Трошкови водитеља 

 Трошкови промо материјала 

2. Новогодишњи концерт...........................180.000,00 

 Трошкови превоза 

 Трошкови хране и пића за учеснике 

 Трошкови обезбеђења 

 Трошкови изнајмљивања озвуке 

 Трошкови водитеља 

 Трошкови промо материјала 

 Куповина јелке за трг 

 Трошкови аниматора – Деда мраз 

 Трошкови превоза каруцама за аниматора 

 Трошкови слаткиша за децу која ките јелку 
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 Укупни планирани трошкови: 1.090.000,00 

 
 

III 
Председник општине закључује са установом из тачке I и II овог решења годишњи уговор о финансирању 

одобрених издатака и текућих расхода као и културних програма, а исплата средстава из буџета општине Нови 

Бечеј врши се на основу решења о преносу средстава, а у складуса законом којим се уређује буџетски систем. 
Туристичка организација је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе извештај о 

утрошеним средствима, као и о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку 
програма, односно пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу. 

 

IV 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-400-54/2022                          Председник 

Дана: 16.09.2022. године               Општинског већа 

Н о в и  Б е ч е ј                Саша Максимовић с.р. 

4. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – исправка, 

6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Удружења за 
неговање традиције Нови Бечеј које својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј („Службени 

лист општине Нови Бече“, број 11/2017) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине 

Нови Бечеј, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј решавајући по пријави Удружења за неговање 

традиције Нови Бечеј, на 58. седници одржаној дана 16.09.2022. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I 

УТВРЂУЈУ СЕ културни програми, делови програма, текући расходи и издаци Удружења за неговање 

традиције Нови Бечеј, који ће се суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. годину: 
 

Месец               Планирани расходи и издаци Трошкови 
Јануар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених 

експоната 

 израда сталне поставке у оквиру Житног магацина 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Фебруар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Март  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Април  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

60.000,00 
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 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

Мај  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Јун  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Јул  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Август  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Септембар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Октобар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Новембар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

50.000,00 

Децембар  одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 

 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, 

интернет), 

 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 

 комуналне услуге и 

 трошкови административних услуга. 

50.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 7700.000,00 
 

II 
Председник општине закључује са удружењем из тачке I овог Решења годишњи уговор о суфинансирању 

одобрених издатака и текућих расхода, а исплата средстава из Буџета општине Нови Бечеј врши се на основу 
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 

Удружење је дужно да у року од 15 дана од дана истека тромесечја, достави Општинском већу тромесечни 

извештај о наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне 
године. 
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III 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-400-55/2022                           Председник 
Дана: 16.09.2022. године                Општинског већа 

Н о в и  Б е ч е ј                 Саша Максимовић с.р. 

5. На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015 и 23/2021) и члана 67. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 58. седници 

одржаној дана 16.09.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Правила и Финансијски план позоришне манифестације 

„ДАНИ ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ“ 
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила и финансијски план позоришне манифестације „Дани Лазе Телечког“, која 
је донео Организациони одбор манифестације.  

 
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 400.000,00 динара за реализацију трошкова позоришне 

манифестације „Дани Лазе Телечког“. 

 
Одобрени износ од 400.000,00 динара биће пребачен на рачун Месне заједнице Кумане, која ће се старати у 

складу са Правилима позоришне манифестације „ДАНИ ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ“ о реализацији Финансијског плана 
позоришне манифестације „ДАНИ ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ“. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-400-56/2022       Председник 

Дана: 16.09.2022. године       Општинског већа  

Нови Бечеј         Саша Максимовић с.р. 
 

6. Општинско веће општине Нови Бечеј  на 58. седници одржаној 16.09.2022. године, поводом разматрања 

предлога председника Општине Нови Бечеј за давање сагласности за преузимање обавеза по уговору који се 

односи на капиталне издатке и захтева плаћањa у више година за капитални пројекат „Изградња затвореног 

базена у Новом Бечеју“, у складу са чланом 67. став 1. тачке .1 и тачке 11. Статута oпштине Нови Бечеј 

(„Службени лист општие Нови Бечеј“ број, 6/2019) и Програма капиталних и других улагања из Одлуке о 

буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину („Службени лист општие Нови Бечеј“ број, 38/2021, 15/2022 и 

22/2022)  донело је следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Општинско веће општине Нови Бечеј прихвата предлог председника Општине Нови Бечеј и даје сагласност 

Одељењу за финансије и привреду да се у складу са чланом 54. став 2. Закона о буџетском систему закључи 

уговор о реализацији капиталног пројекта „Изградња затвореног базена у Новом Бечеју“ којим ће се преузети 

обавеза  плаћања у текућој 2022. години и наредној 2023. години. 

 

Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину на позицији 140 - Зграде и грађевински објекти, 

економска класификација 511000 – зграде и грађевински објекти,  функционална класификација 810 – Услуге 

рекреације и спорта, програм 1301 – Развој спорта и омладине, пројекат 5005 – Изградња базена, планирана 
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су средства у висини од 277.000.000,00 динара, од тога 70.000.000,00 динара од Управе за капитална улагања 

АП Војводине и 207.000.000,00 динара од кредитног задужења код Пословне банке, док је у наредним 

буџетским годинама планиран износ од 276.888.598,51 динара. 

Укупна вредност пројекта износи 461.573.832,09 динара, без ПДВ или 553.888.598,51 динара са ПДВ. 

 

Обавезе које доспевају у текућој 2022. години финансираће се делом у висини од  70.000.000,00 динара 

обезбеђених од Управе за капитална улагања АП Војводине, а на основу закљученог Уговора о преносу 

средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног 

економског развоја број: 136-401-4516/2022-03/1 од 21.03.2022. године и делом из кредитног задужења код 

Пословне банке у висини од 207.000.000, динара. 

 

Одељење за финансије ће на законом прописан начин спровести одговарајући поступак јавне набавке ради 

закључења Уговора о извођењу радова на „Изградњи затвореног базена у Новом Бечеју“ у насељеном месту 

Нови Бечеј чијим ће извршењем капитални пројекат бити реализован. 

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу Општине Нови Бечеј”.  

 
Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак број: III 02-4-9/2022 од 13.04.2022. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ     
        

Број: III 02-4-65/2022              Председник 
Дана: 16.09.2022. гoдинe                   Општинског већа 

Нови Бечеј           Саша Максимовић с.р.  

 
7. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј 

бр. 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 58. седници, одржаној дана 16.09.2022. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за куповину електричног цепача за дрва Маринку Сучевићу, најмлађем 
повратнику у Лику у укупном износу од 87.000,00 динара.  

2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се у циљу реализације реципроцитета и помоћи повратничким 

породицама сходно Националној стратегији за решавање питања избеглица и интерно расељених 

лица за период од 2015. – 2020. године.  

3. Средства из тачке 1. планирана су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годуну: Раздео 4, 
глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 40 – породица и 

деца, Програм 901 – Социјална и дечија заштита, Активност  6 – Подршка деци и породици са децом, 

позиција 32, економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од  
87.000,00 динара. 

4. Налаже се Одељењу за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј спровођење овог 
закључка. 

5. Овај Закључак објавити у “Службеном листу Општине Нови Бечеј”.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ     

        
Број: III 02-4-66/2022               Председник 

Дана: 16.09.2022. гoдинe                    Општинског већа 
Нови Бечеј            Саша Максимовић с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

Сл.л. 

Стр. 

1. Решење о утврђивању културног програма Дома културе општине 

Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине 

Нови Бечеј за 2023. Годину 

Општинско веће 27 1 

2. Решење о утврђивању културног програма Народне библиотеке 

Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине 
Нови Бечеј за 2023. Годину 

Општинско веће 27 4 

3. Решење о утврђивању текућих расхода и издатака Туристичке 

организације општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из 
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2023. Годину 

Општинско веће 27 5 

4. Решење о утврђивању културних програма, делова програма, 

текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови 
Бечеј 

Општинско веће 27 9 

5. Решење о давању сагласности на Правила и Финансијски план 

позоришне манифестације „Дани Лазе Телечког“ 
Општинско веће 27 10 

6. Закључак о давању сагласности Одељењу за финансије и привреду 

о закључењу уговора о реализацији капиталног пројекта 

„Изградња затвореног базена у Новом Бечеју“ 

Општинско веће 27 11 

7. Закључак о одобравању средстава за помоћ породици повратника 

у Лику 
Општинско веће 27 12 

8. Закључак о утврђивању закупнине пољопривредног земљишта у 
државној својини по основу права пречег закупа на територији 

општине Нови Бечеј  

Комисија за 
утврђивање цена 
за давање у закуп 
пољопривредног 

земљишта у 
државној својини 

на територији 
општине Нови 

Бечеј 

27 13 

 
 

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове и послове извршних органа, Нови 

Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   

Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   


