РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 01-400-14/2020-1
Дана: 05.05.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ
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 01-400-14/2020, расписаног дана 10.02.2020. 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 04.05.2020. године, Председник општине је дана
05.05.2020. године донео
ОДЛУКУ
о избору програма удружења којима се из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј,
Ново Милошево и Кумане додељују средстава за реализацију програма у 2020. години
I
Овом Одлуком врши се додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма удружења грађана из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново
Милошево и 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 и Кумане, од 04.05.2020. године.
II
Средства из тачке I расподељују се на следећи начин:
А. Износ од 1.500.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Нови Бечеј:
1. Врањево коњички клуб Нови Бечеј
Школа јахања и одлазак на такмичење у 199.500,00
коњичком спорту 2020
2. Удружење „Роуд Руннерс“ Нови Бечеј
„Адаптација мото клуба“ и презентација
84.700,00
безбедности у саобраћају
3. Црвени крст Нови Бечеј
И ја сам нечији херој
70.200,00
4. Општинска организација инвалида рада
За лепшти живот пензионера – инвалида
75.000,00
рада
5. Друштво пчелара Нови Бечеј
Промоција пчеларства у МЗ Нови Бечеј
84.500,00
6. Удружење „Зелени објектив“ Нови Бечеј
ОдЛЕДимо колективно становање
52.000,00
7. Удружење „Будимо пријатељи“ Нови Бечеј
Лопта пријатељства „Basket friends 2020”
83.500,00
8. Удружење за одгој голубова, птица и ситних
40. међуградска изложба голубова и
34.400,00
животиња општине Нови Бечеј
живине у Новом Бечеју
9. Удружење воћара и виноградара „Боеми“ Нови
Клуб виноградара и воћара боеми
86.000,00
Бечеј
10. Завичајни клуб „Новобечејаца и
Годишњи сусрет завичајаца
39.000,00
врањевчана“ Нови Бечеј
11. „ПААД“ Центар за социо-културолошке
Други турнир у малом фудбалу у Новом
71.250,00
изузетности Нови Бечеј
селу
12. Друштво српско – руског пријатељства „Волошин“ Изложбе на тему српско-руског кроз
32.000,00
историју
13. Хуманитарни центар „Сунцокрет“ Нови Бечеј
Буди другу друг-превенција вршњачког
40.000,00
насиља
14. Центар за учење и културу „Пленум“ Нови Бечеј
Што волимо то чувамо
24.750,00
15. УСР „Тиса“ Нови Бечеј
Спортским риболовом за здрав живот
80.000,00
16. Удружење родитеља и старатеља „Три плус“ Нови Фудбал за најмлађе
48.150,00
Бечеј

17. Удружење „КРОШ Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј
18. Удружење особа са инвалидитетом општине Нови
Бечеј
19. Удружење „ИНФО-НБ“ Нови Бечеј
20. Центар за целоживотно обрзовање
„Едуфонс“ Нови Бечеј
21. Центар за одрживост заједнице Нови Бечеј

Простор по мери ученика
Десет година заједно

90.000,00
50.250,00

Омладински садржаји
Млади за циљеве одрживог развоја
(YOUth4SDGa)
Функсионално опремање омладинског
дома

38.500,00
50.000,00
165.420,00

Одобрена средства у укупном износу 1.499.620,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се
подносиоцима конкурсне документације, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Нови Бечеј
планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
33/2019 и 4/2020) са следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.07 месна заједница Нови Бечеј,
програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002 јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
позиција 298, економска класификација 481.
1.
2.
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Б. Износ од 1.200.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Ново Милошево:
Удружење пензионера Ново Милошево
Пензионери нм 2020/1
150.000,00
УСР „Караш“ Ново Милошево
Рибњак,
пошумњавање,
такмичење, 100.000,00
уређивање воде и природе
Удружење „Коло српских сестара“ Ново
20. јубилеј
150.000,00
Милошево
ДВД Ново Милошево
Безбедност и заштита у волонтерској основи
650.000,00
Црвени
У
крст Нови Бечеј
И ја сам нечији херој
21.000,00
Еколошко удружење „Малидер“ Ново
Уређење простора за боравак птица пловуша
30.000,00
Милошево
Удружење пчелара „Кошнице Воја“ Ново Осавремењавање пчеларства МЗ Ново
12.000,00
Милошево
Милошево
Удружење пчелара „Нектар“ Ново Милошево
Развој пчеларства у МЗ Ново Милошево
25.000,00

Одобрена средства у укупном износу 1.138.000,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се
подносиоцима конкурсне документације, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Ново
Милошево планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 33/2019 и 4/2020) са следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.08 месна
заједница Ново Милошево, програм 13 развој културе, програмска активност ПА 002 јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва, позиција 320, економска класификација 481.
В. Износ од 550.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Кумане:
ДВД „Брусин Средоје“ Кумане
Функсионисање ДВД
150.000,00
Удружење клуб родитеља Кумане
Суфинансирање пројекта
31.000,00
Удружење клуб родитеља Кумане
Мултикултуралност модул 3 – дечија
70.000,00
свакодевница
4. Центар за развој заједнице Кумане
Дечији маскенбал
35.000,00
5. Удружење жена Кумане
Етно сокаче
20.000,00
6. Црвени крст Нови Бечеј
И ја сам нечији херој
49.000,00
7. Удружење одгајивача оваца и коза „Вањ“ Кумане
Дани овчарства Кумане 2020
60.000,00
8. Друштво еколога „Стари храст“ Кумане
Одржавање и заштита старог храста
10.000,00
9. Удружење пензионре Кумане
Кречење просторија, фарбање столарије и
50.000,00
хобловање паркета
10. Удружење „Гранада - грађанска нада“ Зрењанин
Летњи биоскоп 2020 у Куману
63.000,00
1.
2.
3.

Одобрена средства у укупном износу 538.000,00 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 2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
33/2019 и 4/2020) 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 334,
економска класификација 481.

1.
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Г. Износ од 100.000,00 динара програмима удружења на територији месне заједнице Бочар:
Удружење „Весели другари“ Бочар
Здраво дружење
Црвени крст Нови Бечеј
И ја сам нечији херој
Удружење пензионера Бочар
Пензионери Бочар 2020

45.000,00
20.000,00
33.750,00

Одобрена средства у укупном износу 98.750,00 динара по расписаном конкурсу за ту намену, доделиће се
подносиоцима конкурсне документације, из средстава самодоприноса за територију месне заједнице Бочар
планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
33/2019 и 4/2020) са следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.10 месна заједница Бочар,
програм 15 опште услуге управе, програмска активност ПА 002 функционисање месних заједница, позиција 351,
економска класификација 481.
III
У складу са Одлуком о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј и из средстава
самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар, 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 месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар,
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

