
Број:    12/2014. 

Датум:  16.12.2014. 

 

На основу члана  18  Закона о младима  („Службени гласник РС“ бр.50/2011 ) и Статута 

Канцеларије за младе општине Нови Бечеј са седиштем у Новом Бечеју, Рајка Ракочевића 15. 

Управни одбор, на седници одржаној 16. 12. 2014. године доноси 

 

О Д Л У К У 

Усваја се Предлог  плана  за 2015  годину Канцеларије за младе општине Нови Бечеј 

1. Предлог плана садржи Општи и Посебни део. 

 

Општи део предлога финансијског плана садржи: 

- профил установе 

- планиране активности у 2015. години 

 

Посебни део предлога финансијског плана садржи: 

- планирана средства за финансирање у 2015.години. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења. 

3. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

______________________________ 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Бечеј, 16.12.2014. године 

 



 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 26 Закона о  младима 

(„Службени гласник РС“ бр.50/2011 ), и Статута Канцеларије за малде општине Нови Бечеј, а у 

вези са Упутством за припрему буџета општине Нови Бечеј за 2015.годину са пројекцијама за 

2016 и 2017 годину, Управни одбор Канцеларије за младе општине Нови Бечеј  на седници 

одржаној 16.12.2014 године доноси 

 

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ 

 

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и 

материјалних), као и планом  прихода  за 2015. годину. 

 Предлог финансијског плана за 2015. годину састоји се општег и посебног дела. 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни 

подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015 години. 

 

1. ПРОФИЛ  КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ  

 

Канцеларија за младе општине Нови Бечеј, Рајка Ракочевића 15, је установа 

основана од стране Општине Нови Бечеј ради обављања услужне делатности у области 

Омладинске политике, којом се обезбеђује бољи квалитет живота грађана, а 

првенствено младих, остваривање њихових права, односно задовољавање потреба, као 

и остваривање другог законом утврђеног интереса у области омладинске политике. 

 



Установа планира обављање следећих активности у 2015 години: 

А) Планиране активности: 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМ 

Јануар 
Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Фебруар 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Реални сусрети у оквиру програма Каријерног информисања 

Вишедневни семинар 

Март 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Реални сусрети у оквиру Каријерног информисања 

Април 

Промоција волонтеризма кроз едукативне и информативне 

радионице 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Посета предузећу у оквиру програма Каријерног 

информисања 

Промоција образовних профила средње школе, ученицима 

основне школе у оквиру програма Каријерног информисања 



Мај 

Радионица за младе 

Промоција образовних профила средње школе, ученицима 

основне школе у оквиру програма Каријерног информисања 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Еколошка акција - едукација 

Промоција волонтеризма кроз едукативне и информативне 

радионице 

Јун 

Волонтерски едукативни камп 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Радионица за младе 

Викенд спорта - суорганизација 

Реализација манифестације која афирмише урбану културу 

младих кроз спортско уметнички приступ 

Учшће у организацији манифестације „Кад Тиса цвета“ 

Јул Олимпијада потиских градова 

Август 

Госпојински камп 

манифестација „Дечија улица“ 

Обележавање Међународног дана младих 

Радионица за младе 

Септембар Промоција програма Каријерног информисања 



Промоција волонтеризма кроз едукативне и информативне 

радионице 

Октобар 

Радионица о превенцији конзумације алкохола, 

психоактивних супстанци и цигарета 

Вишедневна едукација - семинар 

Радионице у оквиру Каријерног информисања 

Новембар 

Радионица за младе „Карневал ждралова“ 

Саветодавни рад са корисницима у оквиру Каријерног 

информисања 

Радионице у оквиру Каријерног информисања 

Еколошка акција – едукација за младе  

Децембар 

Обележавање Светског дана борбе против сиде 

Радионице 

Кићење градске јелке 

Завршни састанак са волонтерима – додела захвалница 

Укупно: 39 програма 

 

Б) Планиране остале активности  

На санацији објекта Канцеларије за младе и Омладинског центра планирамо 

планирано: 

1. Пројектно решење адаптације простора и грејања 

2.   Уређење водовода у просторијама за које је то предвиђено урбанистичким 

пројектом 



3. Извршење грађевинских радова на просторијама, за које су предвиђени 

урбанистичким пројектом 

4. Извршење молерских радова у просторијама према решењу из урбанистичког 

пројекта 

5. Инсталација грејних тела у просторијама према главном пројекту 

6. Инсталација грејних  котлова (бојлера) према главном пројекту 

7. Уређење дворишта према идејном решењу из урбанистичко пејзажног пројекта 

 

Куповина опреме: 

1. Опремање мултифункционалне сале Канцеларије за младе 

 

 На дан 31.12.2013 године установа је располагала основним средствима: 

- опрема садашње вредности 40.000,00 динара. 

 

Канцеларија за младе општине Нови Бечеј има у сталном радном односу двоје 

запослених који обављају основну делатност.  

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015 ГОДИНИ 

 

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и 

издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана 

за 2014. годину у периоду од 01.01. до 30.11. 2014. године и процене могућег 

остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета 

општине Нови Бечеј за 2015 годину са пројекцијама за 2016 и 2017. годину. 

 

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015 

годину састоје се из следећих средстава: 

 

 

Врста прихода износ 

из буџета општине 3.860.000,00 

из буџета Републике Србије и АПВ 0,00 

из донација  

сопствени приходи корисника/установе 0,00 

 

УКУПНО: 

3.860.000,00 

 

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су: 



Врста расхода износ 

Плате, додаци и накнаде запослених 1.270.000,00 

Социјални доприноси на терет послодавца 255.000,00 

Остале дотације и трансфери  153.000,00 

Стални трошкови 200.000,00 

Трошкови путовања 134.000,00 

Услуге по уговору 1.000.000,00 

Текуће поправке и одржавање 300.000,00 

Материјал 343.000,00 

Порези и обавезне таксе 5.000,00 

Новчане казне 0 

Зграде и грађевински објекти 0 

Машине и опрема 200.000,00 

 

УКУПНИ РАСХОДИ 

3.860.000,00 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

______________________________ 

 

 


