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Н О В И Б Е Ч Е Ј

На основу члана 11. став 1. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на
територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, брoj 23/2016) и члана 63.
став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, брoj 6/2019) на
предлог Комисије за спорт, председник општине Нови Бечеј је дана 14.02.2020. донео

О Д Л У К У
о додели средстава за реализацију годишњих програма у области спорта изабраним

носиоцима на територији месне заједнице Кумане
за 2020. годину

I
Спортским организацијама, носиоцима годишњих прогама за које је Спортски савез општине Нови
Бечеј поднео предлоге којим се остварују интереси и потребе у области спорта на територији месне
заједнице Кумане за 2020. годину, ради реализације програма, одобравају се следећи износи
средстава:

Фудбалски клуб „2. октобар“ Кумане 180.144,00
Шаховски клуб „2. октобар“ Кумане 39.852,00
Спортско удружење „2. октобар“ Кумане 39.852,00

II
Одобена средства доделиће се спорстким организацијама, носиоцима годишњих програма из става 1.
ове одлуке, из буџета општине раздео 4. послови општинске управе, глава 4.09 Месна заједница
Кумане, програмска класификација 1301, Програм 14–Развој спорта и омладине, Позиција 338,
Економска класификација 481 Дотације невладиним организацима, планираних Одлуком о буџету
општине Нови Бечеј за 2020. годину.

III
Средства из тачке II ове Одлуке су приход буџета остварен месним самодоприносом за насељено
место Кумане и преносе се спортској организацији на основу уговора о додели средства за
финансирање потреба у области спорта, закљученог између спортске организације и Месне
заједнице Кумане, којим се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна.

IV
Одлука Предсеника општине о додели средстава је коначна и објавиће се на огласној табли
општинске управе, сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs, огласној табли Месне заједнице и на
сајту Спортског савеза општине Нови Бечеј www.sportskisaveznb.org.rs

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.

http://www.novibecej.rs
http://www.sportskisaveznb.org.rs

