
 

                           

          

 

                     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I 01-400-52/2018-3 

Дана: 13.04.2018. 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 01-400-52/2018, расписаног дана 01.03.2018. 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, Кумане и Бочар од 11.04.2018. године, Председник општине је дана 
13.04.2018. године донео 

ОДЛУКУ 
о избору програма удружења којима се из средстава самодоприноса месне заједнице Кумане 

додељују средстава за реализацију програма у 2018. години 

                                                                         
I 

Овом Одлуком врши се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма удружења грађана из средстава самодоприноса Месне заједнице 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 

Кумане и Бочар, од 11.04.2018. године.  

II 
Средства из тачке I расподељују се на следећи начин: 

A. Износ од 460.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Кумане: 

1. ДВД Брусин Средоје Кумане Функционисање ДВД-а 150.000 

2. Удружење одгајивача оваца и коза „Вањ“ Кумане Дани овчарства Кумане 2018 30.000 

3. Српски ратни ветерани Кумане Очување спомен плоча у Куману 6.000 

4. Клуб родитеља Кумане Мултикултуралност – дечија свакодневиница 70.000 

5. Клуб родитеља Кумане Суфинансирање пројеката 25.000 

6. Савичин Душица – Удружење жена „Ива“ Кумане Негујмо традицију 7.500 

7. Друштво еколога „Стари храст“ Кумане Еко радионица Стари храст 19.800 

8. Центар за развој заједнице Кумане Дечији маскембал 30.000 

9. Удружење пензионера Кумане Замена дотрајале столарије ПВЦ столарије 15.898 

 

Одобрена средства у укупном износу 354.198,00 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 2018. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

26/2017) са следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.09 месна заједница Кумане, програм 15 
опште услуге управе, програмска активност ПА 002 функционисање месних заједница, позиција 343, економска 

класификација 481. 

III 

У складу са Одлуком о начину финансирања програма удружења из општине Нови Бечеј и из средстава 

самодоприноса меснe заједнице 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 месне заједнице 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. 


