
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 21                           Нови Бечеј  30.12.2005. године                      година XLI 

 
1.  

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  10.000,00 динара , на 
име трошкова учешћа Градског Дечијег Хора на 1. Дечијем фестивалу Војвођанске 
песме у Србобрану 
 

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 , 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-04-400-93/2005                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана:13.12.2005.г.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
 
 
2. 

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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“  Нови Бечеј  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 7. Физичка 
култура , функционалне класификације 810, позиције 77 – 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-04-400-94/2005                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.12.2005.г.                                                              Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
                                                                              
3. 

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 
СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ Нови Бечеј  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 10. Средства за 
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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- 95/ 2005                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.12.2005.г.                                                              Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
4.                                                                              

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 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БОЧАР  средства у износу од  60.000,00 динара, на име 
спровођења поступка увођења самодоприноса. 
 

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 160, позиције 141 – 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- 96/ 2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 19.12.2005.г.                                                                 Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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5. 
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  40.000,00 динара , на 
име трошкова организовања концерта 
 

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 , 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-04-400-97/2005                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 21.12.2005.г.                                                               Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
                                                                              
6.                                                                             

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 
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177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“  Бочар  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 7. Физичка 
култура , функционалне класификације 810, позиције 77 – 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-04-400-98/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 23.12.2005.г.                                                            Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
                                                                           
7. 

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 „2.октобар“  Кумане  средства у износу од  100.000,00 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 810, позиције 77 – Специјализоване услуге  
, 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-04-400-99/2005                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 23.12.2005.г.                                                               Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
  
 
8. 

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 „ВОЈВОДИНА“  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 7. Физичка 
култура , функционалне класификације 810, позиције 77 – 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-04-400-100/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2005.г.                                                             Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
                                                                              
9. 

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 
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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 
МЕЂУОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ Зрењанин средства у 
износу од  13.000,00 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- 101/ 2005                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2005.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 ЈП 
„РАДИО НБ“ НОВИ БЕЧЕЈ средства у износу од  30.000,00 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 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-04-400-102/ 2005                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2005.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 ЈП 
„РАДИО НБ“ НОВИ БЕЧЕЈ средства у износу од  15.000,00 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 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". 
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Број: IV-04-400-103/ 2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2005.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 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 СУП – 
у  НОВИ БЕЧЕЈ средства у износу од  57.283,10 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 
комисија  ,  функционалне класификације 110, позиције 18 – 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". 

 
 
Број: IV-04-400-104/ 2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Дана: 27.12.2005.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 
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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 РТВ 
„САНТОС“ Зрењанин средства у износу од  376.000,00 динара на име трошкова 
информисања јавности  
 

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 87 – Средства за 
информисање  , 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-04-400-105/ 2005                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.12.2005.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 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ Нови Бечеј  средства у износу од  
500.000,00 динара  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 3. Основно 
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образовање  ,  функционалне класификације 912, позиције 25 – Ош „Милоје 
Чиплић“ Нови Бечеј  , Економска класификација 463000 . 
 

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-04-400-106/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 
ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј  средства у износу од  400.000,00 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 62 – Плате и додаци запослених , 
Економска класификација 411000 . 
 

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-04-400-107/2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                              Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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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 
 

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 
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ  Нови Бечеј  средства у износу од  570.000,00 динара  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 4. Средње 
образовање  ,  функционалне класификације 920, позиције 35 – Средња школа 
Нови Бечеј  , Економска класификација 463000 . 
 

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-04-400-108/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 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  1.001.000,00 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 2. Трошкови 
скупштине  ,  функционалне класификације 110, и следеће позиције 15 – 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-04-400-109/2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА“ Кумане  средства у износу од  
250.000,00 динара  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 3. Основно 
образовање  ,  функционалне класификације 912, позиције 28 – Ош „Станчић 

Милан Уча“ Кумане  , Економска класификација 463000 . 
 

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-04-400-110/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                            Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
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 
средства у износу од  475.000,00 динара на име трошкова уличне расвете. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. Комунална 
потрошња  ,  функционалне класификације 620, позиције 164 – Улична расвета  , 
Економска класификација 421000 . 
 

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-04-400-111/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 
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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 
средства ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ Нови Бечеј  у износу од  300.000,00 
динара . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. Комунална 
потрошња  ,  функционалне класификације 620, позиције 162 – Субвенције јавним 
предузећима  , Економска класификација 451000 . 
 

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-04-400-112/2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“  Нови Бечеј  средства у износу од  100.000,00 
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 



 492

култура , функционалне класификације 810, позиције 77 – 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-04-400-114/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 
средства ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМПРЕД“ Ново Милошево у износу од  120.000,00 
динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. Комунална 
потрошња  ,  функционалне класификације 620, позиције 163 – Субвенције јавним 
предузећима  , Економска класификација 451000 . 
 

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-04-400-115/2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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23. 
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 , смањују се следеће позиције: 
* 19 – Стални трошкови , Економска класификација 421000 
* 20 – Накнада за спровођење избора, Економска класификација 423000 
* 21 – Материјал , Економска класификација  426000 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења у укупном износу од 2.185.000,00 динара 
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 - 04-40-16 /2005                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 28.12.2005.г.                                                     Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                            
24. 

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 промени издвојеног износа апропријације  
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I 
 Износ апропријација утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) у разделу 1 – Општинска 
управа, смањују се следеће позиције : 

Број 
позиције 

Назив позиције 
Економска 

класификација 
Износ 

умањења 

01.1 Плате, додаци и накнаде запосленим 411000 -  225.000,00 

02.1 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

412000 -89.000,00 

03.1 Социјална давања ѕапосленим 414000 -350.000,00 

05.1 Награде , бонуси и посебни расходи 416000 -30.000,00 

06.1 Енергетске услуге 421200 -99.000,00 

06.2 Комуналне услуге 421300 -43.000,00 

06.4 Трошкови осигурања 421500 -115.000,00 

07.1 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

422100 -78.000,00 

09.1 
Текуће поправке и одржавање 
објеката 

425100 -110.000,00 

 
 

Укупно:  -1.139.000,00 

 
II 

 Средства из тачке И овог решења у укупном износу од 1.139.000,00 динара 
користиће за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и биће 
извршено књижење на следећим позицијама: 

Број 
позиције 

Назив позиције 
Економска 

класификација 
Износ 

умањења 

04.1 Накнаде запосленим 415000    80.200,00 

06.3 Услуге комуникација 421400 390.300,00 

07.2 
Трошкови службених путовања у 
иностранству 

422200 12.000,00 

08.4 Стручне услуге 423500 96.200,00 

08.5 Услуге за домаћинство и угоститељство 423600 105.000,00 

08.6 Репрезентација 423700 72.000,00 

08.7 Остале опште услуге 423900 64.000,00 

10.2 
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

426300 210.800,00 

10.3 Материјали за саобраћај 426400 78.200,00 

10.4 Материјал за домаћинство и угоститељство 426800 22.900,00 

11.1 Остали порези 482200 3.500,00 

11.2 Обавезне таксе 482300 3.900,00 

 
 

укупно  1.139.000,00 

 
а користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
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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 - 04-40-17 /2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                          Аца Т. Ђукичин  с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                            
 
25. 
 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 32 – Услуге по уговору – превоз ђака основних 
школа ,  економска класификација 423 – Услуге по уговору  , смањује се за износ 
од 17.400,00 динара. 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се у оквиру раздела 3 – 
основно образовање , на позиције: 

• 33 – Услуге по уговору , у износу од 14.300,00 динара и  
• 34 – Материјал у износу од 3.100,00 динара 

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-04-40-18/2005                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                   Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
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26. 
 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 37.800,00 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. 
 

IV 
 Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 
Број: IV-04-40-19/2005                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
        
27. 

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 36– 
Плате и додаци запослених ,  економска класификација 411 – Плате и додаци 
запослених, смањује се за    730.000,00   динара  . 
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II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се   у оквиру раздела  5 – 
Друштвена брига о деци , а на следећим позицијама: 
* 37 – Социјални доприноси на терет послодавца, економска класификација 412  
            У износу од 605.000,00 динара и 
*  51/2 – Ужина за децу у основној школи, економске класификације 472  
            у износу од 125.000,00 динара  
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-04-40-20/2005                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.                                                  Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
         
 
28. 

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 промени издвојеног износа апропријације  

 
I 

 Износ апропријација утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) у разделу 6 – Култура, глава 
01 – Народна библиотека Нови Бечеј , смањују се следеће позиције : 
 

Број 
позиције 

Назив позиције 
Економска 

класификација 
Износ 

умањења 

52 Плате, додаци и накнаде запосленим 411000 -  300.000,00 

58 Специјализоване услуге 424000 -62.400,00 

 
 

Укупно:  --362.400,00 

 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења у укупном износу од 362.400,00 динара 
користиће за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и биће 
извршено књижење на следећим позицијама: 
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Број 

позиције 
Назив позиције 

Економска 

класификација 

Износ 

умањења 

53 Социјални доприноси на терет послодавца 412000    65.500,00 

55 Стални трошкови 421000 2.100,00 

56 Трошкови службених путовања  422000 3.800,00 

59 Текуће поправке и одржавања 425000 77.500,00 

62 Машине и опрема 512000 134.000,00 

63 Остала осовна средства 513000 79.500,00 

 
 

укупно  362.400,00 

 
а 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 - 04-40-21 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                 
Дана: 29.12.2005.г.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                          
29. 

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 промени издвојеног износа апропријације  

 
I 

 Износ апропријација утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) у разделу 6 – Култура, глава 
02 – Дом културе општине Нови Бечеј , смањују се следеће позиције : 
 

Број 
позиције 

Назив позиције 
Економска 

класификација 
Износ 

умањења 

70 Специјализоване услуге 424000   - 14.700,00 

71 Текуће поправке и одржавања 425000 -500,00 

72 Материјал 426000 -6.000,00 

74 Улагања у осовна средства 512000 -1.800,00 

 
 

укупно  23.000,00 
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II 
 Средства из тачке И овог решења у укупном износу од 23.000,00 динара 
користиће за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и биће 
извршено књижење на следећим позицијама: 

Број 
позиције 

Назив позиције Економска 
класификација 

Износ умањења 

52 Плате, додаци и накнаде запосленим 411000 23.000,00 

 
 

Укупно:  23.000,00 

а 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 - 04-40-22 /2005                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                     Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                            
 
30. 

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  6 – 
Култура, позиција 76 – Специјализоване услуге културе ,  економска класификација 
424 – Специјализоване услуге, смањује се за    7.000,00   динара . 
 

II 
  Средства из тачке И овог решења књижиће се   у оквиру раздела  6 – 
Култура  , корисника 02- Дома културе општине Нови Бечеј , позиције  64 – Плате, 
додаци и накнаде запослених, економске класификације 411 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-04-40-23/2005                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.                                                  Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј  
 
31. 

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 11 – Буџетски 
фондови , глава 01 – Фонд солидарности општине Нови Бечеј , позиције 89 – 
Услуге по уговору, Економска класификација 423, смањује се за укупно  47.000,00 
динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења књижиће се раздео 11 – Буџетски 
фондови , глава 01 – Фонд солидарности општине Нови Бечеј , позиције 91 – 
Накнада за социјалну заштиту из буџета, Економска класификација 472, 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 - 04-40-24 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                    Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                            
32. 

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 12 – Комунална 
потрошња , корисник ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј , позиције 148 – Плате и додаци 
запослених, Економска класификација 411, смањује се за укупно  18.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења књижиће се ) раздео 12 – Комунална 
потрошња , корисник ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј , позиције 149 – Социјални 
доприноси на терет послодавца, Економска класификација 412, 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 - 04-40-25 /2005                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.г.                                                  Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                          
 
33. 

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 12 – Комунална 
потрошња , корисник ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј , позиције 155 – Услуге по 
уговору, Економска класификација 423, смањује се за укупно  100.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења књижиће се ) раздео 12 – Комунална 
потрошња , кориснику ЈП „Компред“ Ново Милошево, позиције 163 – Субвенције 
јавним предузећима, Економска класификација 451, и користиће се за непланиране 
сврхе за које није извршена апропријација 
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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 - 04-40-26 /2005                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.12.2005.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 

 
 
                                                                             
 
 


