РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 01-400-13/2020-1
Дана: 08.05.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 12. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016),
на основу прегледане достављене документације по Јавном конкурсу број: I 01-400-13/2020, расписаног дана
10.02.2020. године, и на основу предлога Комисије о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново
Милошево, Кумане и Бочар од 07.05.2020. године, Председник општине је дана 08.05.2020. године донео
ОДЛУКУ
о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса
месних заједницаНови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар
I
Овом Одлуком врши се додела средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из средстава
самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар, а у складу са спроведеним јавним
конкурсом и на основу предлога Комисије о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане
и Бочар, од 07.05.2020. године.
II
Средства из тачке I расподељују се на следећи начин:
A. Расподељује се 2.000.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Нови
1. Удружење „КРОШ Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј
Хор у новом руху
2. Клуб љубитеља реке Тисе „Тиса 63“ Нови Бечеј
Манић Тиса 63-2020
3. Удружење градског фолклора „Бећарац“ Нови Бечеј
Чувајмо традицију
4. Завичајни клуб „Новобечејаца и врањевчана“ Нови Бечеј
Нушић, Нови Бечеј – свет
5. Удружење кративно направљени предмети „КНАП“ Нови
Мала колонија великог срца III
Бечеј
6. Удружење „Буђикан дођо“ Нови Бечеј
Дах Јапана 2020
7. Удружење „Теледом“ Нови Бечеј
Доживи чудо –подршка раду
дечије драмске секције
8. Удружење родитења и старатеља „Клуб три плус“ Нови
Породица Пивнички у историји
Бечеј
Нови Бечеј
9. Удружење грађана „Инфо – НБ“ Нови Бечеј
У покушају – афирмација културе
младих
10. Центар за учење и културу „Пленум“ Нови Бечеј
Користећи боје упознај место своје
11. Удружење инвалида општине Нови Бечеј
Новобечејски књижевни круг
12. Удружење љубитеља фотографије, природе и заштите
Дружина Ждрала Сланокопића
животне средине „Зелени објектив“ Нови Бечеј
13. Удружење „Едуфонс“ – центар за целоживотно Програм међународних
образовање Нови Бечеј
интеркултуралних размена младих
– представљање културног
наслеђа Новог Бечеја
14. Удружење „ПААД“ центар за социо-културолошке
Позоришна представа „Генерална
изузетности Нови Бечеј
проба самоубиства“
15. Центар за одрживост заједнице Нови Бечеј
Подстцање културно стваралаштва
грађана Новог Села

Бечеј:
40.850,00
150.000,00
101.750,00
105.000,00
60.000,00
149.250,00
50.000,00
198.075,00
51.200,00
43.800,00
50.500,00
40.000,00
30.000,00

121.500,00
128.700,00

16. Удружење „Гранада – грађанска нада“ Зрењанин
17. Удружење „Радионица снова“ Нови Бечеј

Летњи биоскоп 2020 у Новом
Бечеју
Бонтоника и 21. век

150.000,00
33.000,00

Одобрена средства у укупном износу 1.503.625,00 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 299, економска класификација 481.
1.

Б. Расподељује се 1.150.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Ново Милошево:
Удружење „Гранада – грађанска нада“ Зрењанин Летњи биоскоп 2020 у Новом Милошеву
80.000,00

2.

Удружење за неговање традиције Нови Бечеј

3.

Удружење банатски културни центар Ново
Милошево
Удружење сеоског фолклора ветерана „Теодор
Павловић“ Ново Милошево
Удружење „Банатска одисеја“ Ново Милошево
Удружење „Коло српских сестара“ Нови
Милошево
Удружење сеоског фолклора ветерана „Теодор
Павловић“ Ново Милошево

4.
5.
6.
7.

„Уређње и опремање житног магацина у
оквиру завичајног музеја Котарка у Новом
Милошеву уз одржавање програма“
„21. дани Теодора Павловића –
објављивање књига“
„Златни котлић 2020“
„Деца чувари традиције“
20-а јубиларна штрудлијада Ново
Милошево
„Овде сам рођен“

49.000,00
196.000,00
175.000,00
60.000,00
127.500,00
460.000,00

Одобрена средства у укупном износу 1.147.500,00 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.
1.

В. Расподељује се 130.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Кумане:
КУД „Јован Аћимац“ Кумане
„Рад КУД-а да би млади имали куда“
123.750,00

Одобрена средства у укупном износу 123.750,00 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 13 развој културе, програмска активност ПА 002 јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
позиција 340, економска класификација 481.
1.
2.

Г. Расподељује се 300.000,00 динара пројектима у култури на територији месне заједнице Бочар:
Удружење „Гранада – грађанска нада“ Зрењанин Летњи биоскоп 2020 у Бочару
120.000,00
Удружење „Весели другари“ Бочар
Позориште у Бочару
180.000,00

Одобрена средства у укупном износу 300.000,00 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 13 развој културе, програмска активност ПА 002 јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
позиција 357, економска класификација 481.
III
У складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају 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 пројеката у култури, између удружења и 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

