
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 13                   Нови Бечеј  02.09.2005. године                   година XLI 

 
1. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (″Службени гласник РС″, број 

25/2000 и 25/2002) и Решења о одређивању надлежног органа за давање 
сагласности на одлуку о ценама у јавном предузећу («Службени лист општине 
Нови Бечеј» бр.11/2005) Општинско веће општине Нови Бечеј је на својој 
седници одржаној дана 02.09.2005. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на цене комуналних производа и услуга ЈП 

«КОМУНАЛАЦ» Нови Бечеј  
 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на цене комуналних производа и услуга ЈП 
«КОМУНАЛАЦ» Нови Бечеј које је усвојио Управни одбор Комуналног јавног 
предузећа на седници одржаној дана 03.08.2005.гдине. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број: I 01-352-4/2005                                                 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ 
Дана:  02.09.2005. године                                               Аца Т. Ђукичин  
с.р. 
Нови Бечеј                                              
 
2. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (″Службени гласник РС″, број 

25/2000 и 25/2002) и Решења о одређивању надлежног органа за давање 
сагласности на одлуку о ценама у јавном предузећу («Службени лист општине 
Нови Бечеј» бр.11/2005) Општинско веће општине Нови Бечеј је на својој 
седници одржаној дана 02.09.2005. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на цене комуналних производа и услуга КЈП 

«КОМПРЕД» Ново Милошево  
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на цене комуналних производа и услуга КЈП 
«КОМПРЕД» Ново Милошево које је усвојио Управни одбор Комуналног јавног 
предузећа на седници одржаној дана 06.08.2005.гдине. 
 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
ОПШТИНАКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: I 01-352-3/2005                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана:  02.09.2005. године                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј       
 
3. 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 9/2002 и 87/2002 ) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004 ) Председник општине 
Нови Бечеј , доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  издвојеног износа апропријације 

 
I 

 Износ апропријације  утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004)  у оквиру раздела  5 – 
Друштвена брига о деци ,корисника ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј, позиција 
48 – Накнада за социјалну зашту ,  економска класификација 472 – Накнада за 
социјалну зашту, смањује се за 263.000,00 динара  и преноси се на позицију 
48.01 – Пакетићи за новорођену децу 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се   у оквиру раздела  5 – 
Друштвена брига о деци , позиције  48.01 – Пакетићи за новорођену децу 
, економске класификације 472 – – Накнада за социјалну зашту а користиће се 

за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
 

III 
 О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 
Број: IV-04-40-04  /2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
         
4. 
 На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 9/2002 и 87/2002 ) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004 ) Председник општине 
Нови Бечеј , доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  издвојеног износа апропријације 

 
I 

 Износ апропријације  утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004)  у оквиру раздела  3 – 
основно образовање, економска класификација 463 – Трансфери од других 
нивоа власти  смањују се у укупном износу од 53.000,00 динара са следећих  
позиција: 
- позиција 25 - ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј                за 15.000,00 динара 
- позиција 26 – ОШ „Јосиф Маринковић“ Н.Бечеј               за 10.000,00 динара 
- позиција 27 – ОШ „Др. Ђорђе ЈОановић“ Н.Милошево    за 15.000,00 динара и  
- позиција 28 - ОШ „Станчић Милан – Уча“ Кумане           за 13.000,00 динара 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се у оквиру раздела 3 – 
основно образовање , глава 3.2 – Заједнички трошкови , позиције 33 – 
Уговорне обавезе , економске класификације 423– Уговорне обавезе а 
користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
 
 

III 
 О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 

 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 
 
Број: IV-04-40- 05 /2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
        
5. 
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 На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 9/2002 и 87/2002 ) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004 ) Председник општине 
Нови Бечеј , доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  издвојеног износа апропријације 

 
I 

 Износ апропријације  утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004)  у оквиру раздела  3 – 
основно образовање, позиција 25 - ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј ,  
економска класификација 463 – Трансфери од других нивоа власти , намена – 
капитално одржавање објеката , смањује се за 1.000.000,00 динара  и преноси 
се на позицију 28 – ОШ „Станчић Милан – Уча“ Кумане 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се у оквиру раздела 3 – 
основно образовање , позиције 28 – ОШ „Станчић Милан – Уча“ Кумане , 
економске класификације 463 – Трансфер другим нивоима власти а користиће 
се за намену – капитално одржавање објеката. 
 

III 
 О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 
 
Број: IV-04-40- 06 /2005                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                      Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
6. 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 
РС", број 9/2002, 87/2002 и 61/2005) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) Председник  
општине Нови Бечеј,   доноси  

 
РЕШЕЊЕ 

о смањењу издвојеног износа апропријације  
 
I 

 Износ апропријације утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 2 – Трошкови 
скупштине и избора , глава 2.3 – Трошкови избора , позиција 20 – Накнада за 
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спровођење избора, Економска класификација 423, смањује се за 2.500.000,00 
динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења пренеће се у текућу буџетску резерву 
- раздео 15 Средства резерве, позиција 200, Економска класификација 499 и  
користиће за непланиране сврхе за које није извршена апропријација  
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финанисје 

Општинске управе Нови Бечеј 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV - 04-40-07 /2005                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
7. 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 9/2002 и 87/2002 ) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004 ) Председник општине 
Нови Бечеј , доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  издвојеног износа апропријације 

 
I 

 Износ апропријације  утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2004)  у оквиру раздела  5 – 
Друштвена брига о деци ,корисника ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј, позиција 
48 – Накнада за социјалну зашту ,  економска класификација 472 – Накнада за 
социјалну зашту, смањује се за    200.000,00   динара  и преноси се на позицију 
51/2 – Ужина за децу у основној школи 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се   у оквиру раздела  5 – 

Друштвена брига о деци , позиције  51/2 – Ужина за десу у основној школи, 
економске класификације 472 – – Накнада за социјалну зашту а користиће се за 
непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
 

III 
 О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 
 
Број: IV-04-40-08  /2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
8. 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 
РС", број 9/2002, 87/2002 и 61/2005) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) Председник  
општине Нови Бечеј,   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о смањењу издвојеног износа апропријације  

 
I 

 
 Износ апропријације утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 1 – Општинска 
управа , глава 13 – Куповина и одржавање објеката , позиције 13.1 – КУповина 
зграда и објеката и 13.2. – Капитално одржавање зграда и објеката , Економска 
класификација 511, смањује се за укупно  650.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења књижиће се у разделу 1- Општинска 
управа , глава 14 – Куповина опреме , позиција 14.1 – Машине и опрема и 
користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финанисје 

Општинске управе Нови Бечеј 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV - 04-40-09 /2005                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 30.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
9. 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 
РС", број 9/2002, 87/2002 и 61/2005) и члана 13. Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) Председник  
општине Нови Бечеј,   доноси  
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РЕШЕЊЕ 
о смањењу издвојеног износа апропријације  

 
I 

 Износ апропријације утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 1 – Општинска 
управа , глава 09 – Текуће поправке и одржавања , позиције 09.2. – Текуће 
поправке и одржавање опреме , Економска класификација 425, смањује се за 
укупно  250.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења књижиће се у разделу 1- Општинска 
управа , глава 14 – Куповина опреме , позиција 14.1 – Машине и опрема и 
користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финанисје 

Општинске управе Нови Бечеј 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV - 04-40-01 /2005                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
10. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 

резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ „22.ЈУН“ Ново Милошево  средства у 
износу од  5.000,00 динара . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
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III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-26/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
11. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КОМИСИЈИ ЗА ПОПЛАВЕ   средства у износу од  
48.132,00 динара . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 2 Трошкови 
одбора и комисија  ,  функционалне класификације 110, позиције 17 – Услуге 
по уговору , Економска класификација 423000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 
Број: IV-04-400-27/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
12. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
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Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се БРАНЧИЋ СТЕВАНУ  средства у износу од  22.951,00 
динара . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-28/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
13. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“ Нови Бечеј   
средства у износу од  50.000,00 динара . 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 7. Физичка 
култура  ,  функционалне класификације 810, позиције 77/2 – Спортски 
програми  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-29/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
 
14.  

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се  средства у износу од  40.000,00 динара на име награде 
ђацима генерацијеу виду спортске опреме. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 3. Основно 
образовање  ,  функционалне класификације 912, позиције 34 – Материјал  , 

Економска класификација 426000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
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Број: IV-04-400-30/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.06.2005.г.                                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
15. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУД  „СВЕТОЗАР КРОМПИЋ“ Нови Бечеј   средства у 
износу од  70.000,00 динара на име помоћи за учешће на међународном 
фестивалу фолклора у Бугарској 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-31/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 21.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

 
16. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ Нови Бечеј   средства у износу 
од  10.000,00 динара на име помоћи за организовање манифестације „Лето у 
авлији“ 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 60 – Материјал за културу  , 
Економска класификација 426000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-32/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 28.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
17. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о Допунском буџету 
општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и 
члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   
Председник  општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ГРУПА „ПААД“  Нови Бечеј   средства у износу од  
40.000,00 динара  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
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функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 

 
IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 
 
Број: IV-04-400-33/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
18. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНЕ 
ДРАГУТИНОВО Ново Милошево   средства у износу од  50.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-34/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
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19. 
 На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БОЧАР   средства у износу од  
70.000,00 динара на име помоћи за куповину разгласа. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  12. Месне 
заједнице  ,  функционалне класификације 620, позиције 147/1 – Куповина 
опреме  , Економска класификација 512000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-35/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
 
20. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  

општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
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резерва, одобравају се КУД  „ЈОКАИ“ Нови Бечеј   средства у износу од  
50.000,00 динара на име помоћи за учешће на Међународном фестивалу 
фолклора у Бугарској 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-36/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.06.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
 
21. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУД  „ЈОВАН АЋИМАЦ“ Кумане   средства у износу од  
35.000,00 динара на име помоћи за учешће на фестивалу фолклора у Бовану. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 

које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-40/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.07.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
22. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј  средства у 
износу од 30.000,00 динара за организаовања организовање наградне 
екскурзије Градског дечијег Хора.  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура  ,  
функционалне класификације 820, позиције 70 – Специјализоване услуге  , 
Економска класификација 424000. 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 
Општинске управе Нови Бечеј. 

 
IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-41/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.07.2005.г.                                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
 
23. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
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Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ НОВИ 
БЕЧЕЈ   средства у износу од  60.000,00 динара , на име фрескописања 
манастира 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-42/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 22.07.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
  
24. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се Хуманитарној организацији „СЛОЖНО У НЕВОЉИ – СУН“ 
Ниш   средства у износу од  12.000,00 динара , на име хуманитарне помоћи. 
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II 

 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-43/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 22.07.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
25. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНЕ 
ДРАГУТИНОВО Ново Милошево   средства у износу од  30.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  6. Култура  ,  

функционалне класификације 820, позиције 76 – Програми културе  , Економска 
класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-44/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.07.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
26. 

 На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА „ИНФО КЛУБ“ Нови Бечеј  
средства у износу од  10.000,00 динара , на име трошкова организаовања 
турнира у баскету од 08.08. – 13.08.2005.године . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

 
Број: IV-04-400-45/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 28.07.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
27. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
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о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се „РАДИО НБ“ Нови Бечеј  средства у износу од  15.000,00 
динара , на име трошкова рада ромске редакције. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 830, позиције 86 – РАДИО 
„НОВИ БЕЧЕЈ“, Економска класификација 423420 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400- 46/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 08.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
28. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КОЊИЧКИ КЛУБ „ВРАЊЕВО“ Нови Бечеј  средства у 
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износу од  60.000,00 динара , на име трошкова организаовања XII Ревије 
парадних запрега. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400- 48/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 16.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
29. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се РУКОМЕТНОМ КЛУБУ „Јединство“  Нови Бечеј  средства 
у износу од  60.000,00 динара . 
 

II 

 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 7. Физичка 
култура  ,  функционалне класификације 8100, позиције 77.02 – Спортски 
програми  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400- 49/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 16.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
30. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУДУ „СВЕТОЗАР КРОМПИЋ“ Нови Бечеј  средства у 
износу од  10.000,00 динара , на име трошкова организаовања такмичења у 
кувању рибље чорбе у оквиру „Великогоспојинских дана“ 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-50/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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31. 
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ РОМСКОГ ФОЛКЛОРА „РОМАНО ИЛО“ Нови 
Бечеј  средства у износу од  15.000,00 динара , на име трошкова 
организаовања „Ромског бала“ 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

 
Број: IV-04-400-51/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 24.08.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
32. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ГРУПИ „ПААД“ Нови Бечеј  средства у износу од  
30.000,00 динара , на име трошкова организаовања ФЕСТПо-а 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-52/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
33. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 

резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ДУВАЧКОМ ОРКЕСТРУ „ДАР-МАР“ Књажевац  средства у 
износу од  25.000,00 динара , на име трошкова наступа у оквиру 
„Великогоспоијнских дана“ 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
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функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000  
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-53/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.08.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
34. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА Ново Милошево  средства у 
износу од  10.000,00 динара , на име трошкова организаовања 
„ШТРУДЛИЈАДЕ“. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
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Број: IV-04-400-54/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.08.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
35. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ ПРЕДУЗЕТНИКА Нови Бечеј  средства у 
износу од  20.000,00 динара , на име трошкова учешћа на 6. сајму 
предузетништва. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-55/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.08.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

  
36. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУД „ЈОВАН АЋИМАЦ“ Кумане  средства у износу од  
45.000,00 динара , на име трошкова учествовања на Међународном фестивалу 
фолклора „Пефкохори 2005“ у Грчкој 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-56/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
37. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

I 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ РОМА  Нови Бечеј  средства у износу од  
45.000,00 динара , на име трошкова издавања књиге „Живот младих ромкиња“ 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-57/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
38. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од  37.500,00 динара , на име поклон 
пакетића за ђаке прваке. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 3. Основно 
образовање  ,  функционалне класификације 912, позиције 34 – Материјал  , 

Економска класификација 426000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
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Број: IV-04-400-58/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
  
39.  

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се АМАТЕРСКОМ ПОЗОРИШТУ Нови Бечеј  средства у 
износу од  20.000,00 динара , на име трошкова учешћа у оквиру 
„Великогоспоинских дана“ 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

 
Број: IV-04-400-59/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
40. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ Нови Бечеј  средства у износу 
од  20.000,00 динара , на име трошкова издавања књиге. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 57 – Услуге по уговору  , Економска 
класификација 423000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-60/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
41. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј  средства у 
износу од  30.000,00 динара , на име трошкова учешћа у оквиру 
„Великогоспоинских дана“ 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 70 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-61/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.08.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
42. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ОПШТИНСКОМ УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА  Нови Бечеј  
средства у износу од  60.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 

Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
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Број: IV-04-400-62/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 31.08.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
43. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ  Зрењанин 
средства у износу од  25.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

 
Број: IV-04-400-63/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 02.09.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
44. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА Нови 
Бечеј средства у износу од  10.974,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 84 – Црвени 
крст  , Економска класификација 481000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

 
Број: IV-04-400-64/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 07.09.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
45. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ РОМСКОГ ФОЛКЛОРА „РОМАНО ИЛО“ Нови 
Бечеј  средства у износу од  8.000,00 динара , на име трошкова учешћа на 
Покрајинској смотри фолклорних традиција Војводине 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-65/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 07.09.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
46. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУД „РИЗНИЦА“ НОВО МИЛОШЕВО  средства у укупном 
износу од  28.000,00 динара , на име набавке ношње. Средства ће се пренети у 
четири месечне рате. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 

функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
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IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 
Број: IV-04-400-66/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 09.09.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
47. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј  средства у 
износу од  27.000,00 динара , на име трошкова поправке крова биоскопа 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 71 – Текуће поправке и одржавања  
, Економска класификација 425000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
 

Број: IV-04-400-67/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 12.09.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
48. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
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о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од  85.000,00 динара за измиривање 
уговора о информисању број: 33/05 са НИРДЈП „ЗРЕЊАНИН“ Зрењанин. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 830 – средства за 
информисање, позиције 87 – Новине, Економска класификација 423420 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-70/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 14.09.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
49. 

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4.  Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) и члана 41. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУДУ „СВЕТОЗАР КРОМПИЋ“ Нови Бечеј  средства у 
износу од  10.000,00 динара , на име трошкова учествовања на манифестацији 
„Смедеревске јесени“  
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура , 
функционалне класификације 820, позиције 76 – Услуге културе према 
програмима  , Економска класификација 424000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
Број: IV-04-400-71/2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 22.09.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска 
управа Нови Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине 
Марица Бешлин, аконтативна претплата за 2005 годину износи 
1.000,00 динара, уплата на жиро рачун број 840-1171741-88 

Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 
 


