
     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 6                             Нови Бечеј  18.09.2007 године                          година 

XLIII 

 
1. 

На основу члана 23. Одлуку о општинском већу општине Нови Бечеј 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 14/2004) а у вези са чланом 1. Одлуке 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, („Сл. Лист Општине Нови Бечеј“, 
број 23/2006) Општинско веће општине Нови Бечеј на седници одржаној дана      
17.09.2007. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на одлуку о расписивању јавног огласа за 

издавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 
Општини Нови Бечеј путем јавног надметања 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за издавање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Нови Бечеј путем, 
јавног надметања. 

II 
Саставни део овог решења је ОДЛУКА и текст ЈАВНОГ  ОГЛАСА за издавање 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј, 
путем јавног надметања 

 
III 

 Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: И 01-320-25/2007                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 17.09.2007. године                                            Миливој Вребалов с.р. 
Нови Бечеј         
2. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:  И 01-320-24 /2007                     
Дана: 11.09.2007                                   
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Нови Бечеј    
                         
 Председник општине Нови Бечеј на основу члана 1. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, („Сл. Лист Општине Нови Бечеј“, број 23/2006) , 
дана  11.09.2007. године доноси 

 
О Д Л У К У  

о расписивању јавног огласа за издавање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у Општини Нови Бечеј 

и расписује 
ЈАВНИ ОГЛАС 

За издавање у закуп пољопривредног земљишта  
у државној својини у општини Нови Бечеј 

 путем јавног надметања 
 
I 

 Расписије се јавни оглас за издавање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у Општини Нови Бечеј путем јавног надметања у следећим 
катастарским општинама:  
 
 К.о. Нови Бечеј укупне површине од 4803 ха 03а 87 м2   
 К.о. Бочар укупне површине од 135ха 56а 82м2  
 К.о. Ново Милошево укупне површине од 1801ха 32а 53 м2 
 К.о. Кумане укупне површине од 953ха 64а 51 м2 
 
 Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини у Општини Нови Бечеј, (у даљем тексту: Комисија). 
 Списак земљишта по катастарским општинама  по формираним целинама, 
које је предмет издавања у закуп  налази се у згради Општине Нови Бечеј, и у 
зградама месних заједница.  
 

II 
 Право пријаве на јавни оглас имају сва физичка и правна лица. Испуњеност 
услова понуђачи доказују фотокопијом личне карте (физичка лица) и изводом из 
привредног регистра који није старији од 6 месеци од дана објављивања Огласа 
(правна лица). 
 Представник правног лица подноси Комисији пре почетка јавног надметања 

овлашћење за учешће на надметању.  
 Понуђачи су дужни да пре одржавања јавног надметања уплате на име 
депозита износ од 10% од укупне почетне цене закупа земљишта под одређеном 
шифром (која се израчунава множењем укупне површине са почетном ценом 1 ха 
одговарајуће класе пољ.земљишта у одређеној формираној целини која је предмет 
лицитације) за које се понуђач пријави на рачун буџета Општинске управе 
Општине Нови Бечеј број 840-711804-74 или на благајни која се налази у 
просторији у којој се одржава јавно надметање, најкасније сат времена пре 
почетка јавног надметања.  
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 Доказ о уплати депозита понуђачи достављају Комисији пре одржавања 
јавног надметања.  
 Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена 
најмање једна пријава.  
 Свим понуђачима, осим најповоњнијим, уплаћени депозит се враћа након 
одржавања јавног надметања или најкасније првог наредног радног дана ако је 
уплата извршена на рачун буџета Општинске управе.  
 Најповољнијим понуђачима депозит ће се урачунати у цену закупа.  
 Право на повраћај депозита губе понуђачи који су понудили највећу цену 
закупа, али су одустали од закључења уговора о закупу.  
 

III 
 Земљиште из тачке 1. овог Огласа даје се у закуп искључиво за 
пољопривредну производњу, у виђеном стању и не може се користити у друге 
сврхе.  

IV 
Почетни износ закупнине по хектару за КО Нови Бечеј, КО Ново Милошево, 

КО Кумане и КО Бочар приказан по класама износи : 
 
 

класе Њива воћњак виноград Ливада Пашњак Трстик 

1 5.700,00 15.000,00  2.000,00  800,00 100,00 

2 5.100,00   1.500,00  600,00 100,00 

3 4.500,00   1.100,00  500,00 100,00 

4 3.900,00  1.100.00    
800,00 

 400,00 100,00 

5 3.300,00      
700,00 

 300,00 - 

6 2.700,00      
600,00 

 200,00 - 

7 2.100,00      
500,00 

 - - 

8 1.500,00      -  - - 

 
 
             Свако повећање цене закупа на јавном надметању може износити 500,00 
динара. 
 Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.  
 

V 

Земљиште из тачке 1. овог Огласа даје се у закуп на период од : 
За КО Бочар и КО Ново Милошево 2.године  
За КО Нови Бечеј и КО Кумане 2.година 
и исто се не може давати у подзакуп.  
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VI 
 На територији КО Нови Бечеј физичко или правно лице може у поступку 
јавног надметања да излицитира пољопривредно земљиште у државној својини у 
површини највише до 186 ха 82а 05м2, а према формираним целинама за јавно 
надметање. 
 На територији КО Ново Милошево физичко или правно лице може у 
поступку јавног надметања да излицитира пољопривредно земљиште у државној 
својини у површини највише до 182ха 20а 84м2, а према формираним целинама 
за јавно надметање. 
 На територији КО Бочар физичко или правно лице може у поступку јавног 
надметања да излицитира пољопривредно земљиште у државној својини у 
површини највише до 43ха 68а 90м2, а према формираним целинама за јавно 
надметање. 

На територији КО Кумане физичко или правно лице може у поступку јавног 
надметања да излицитира пољопривредно земљиште у државној својини у 
површини највише до 36ха 94а 28м2, а према формираним целинама за јавно 
надметање. 
 

VII 
 Право првенства за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог Огласа има 
физичко, односно правно лице које је:  

1. власник система за наводњавање и одводњавање који је у употреби, 
вишегодишњег засада млађег од 15 година, рибњака и других 
пољопривредних објеката на пољопривредном земљишту које се даје у 
закуп; 

2. власник, односно закупац земљишта које се ганичи са пољопривредним 
земљиштем које се даје у закуп; 

3. пољопривредник који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава 
у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних 
газдинстава; 

4. власник, односно закупац земљишта које је најближе пољопривредном 
земљишту које се даје у закуп.  
Физичко, односно правно лице из тачка 1, 2, 3 и 4. има право првенства 

ако прихвати највишу понуђену цену.  
 Испуњеност услова за право првенства закупа физичко, односно 
правно лице доказује, изводима из одговарајућих јавних књига (катастра), 
потврдом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и другим 
одговарајућим документима или овереном фотокопијом раније наведених 
докумената. 

 Уколико физичко, односно правно лице не поседује одговарајуће 
доказе за утврђивање права својине на објектима из тачке 1. физичком 
односно правном лицу неће се признати право првенства за давање у закуп 
земљишта.  

VIII 
 Пријава на Оглас се подноси у затвореној коверти на адресу: 
Општина Нови Бечеј, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта, са назнаком к.о. _________  
шифра __________, а на полеђини назив и адреса подносиоца пријаве. 
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Пријаве се подносе путем поште или непосредно у Писарници  Општине 
Нови Бечеј-соба бр.16 у малој згради сваког радног дана  у  времену од 8,00 
до 14,00 часова. 
 Заједно са пријавом на оглас достављају се и докази из тачке II став 
1. овог Огласа и докази из тачке ВII овог  Огласа,  
 Крајњи рок за подношење пријава је пет (5) дана пре одржавања 
јавног надметања, тако да је последњи дан за подношење пријава дан који 
претходи одржавању лицитација у Катастарској општини без обзира на то 
колико дана се одржавају лицитације у тој КО. Благовременим ће се 
сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине 
Нови Бечеј до наведеног рока.  

IX 
 Након спроведеног јавног надметања председник Општине ће донети 
одлуку о давању у закуп земљишта најповољнијим понуђачима, на основу 
које ће исти закључити уговоре о закупу са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, Београд.  
 Лице коме је Одлуком дато земљиште у закуп, дужно је да пре 
закључења уговора о закупу достави Комисији, гаранцију пословне банке у 
висини понуђене цене за закуп пољопривредног земљишта, односно 
хипотеку првог реда на пољопривредном земљишту у двоструком износу од 
цене закупа, Уговор о јемству са меницама, односно меницу (соло меницу 
или меницу са жирантима) на износ годишњег закупа.  
 Закупнина ће бити прерачуната у Еур-е по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан одржавања јавног надметања.  

Закупнина ће се плаћати на следећи начин: 10% до закључења 
уговора рачунајући и уплаћени депозита, 90%  најкаснике до 1.октобра за 
сваку клендарску годину закупа или у целини по закључењу уговора.  
 Закупнина ће се плаћати по доспелости обавезе плаћања, у складу 
са Уговором, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 
  

X 
 Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке И овог 
Огласа одржаће се:  
            За К.О. Кумане  15.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама Месне 
заједнице, за формиране целине пољ.земљишта по шифрама од 1. до 73 
 За К.О. Нови Бечеј  16.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама 
Скупштинске сале у ул.П.Драпшина бр.5 (зграда катастра), за формиране 
целине пољ.земљишта по шифрама од 1. до 80. 

            За К.О. Нови Бечеј 17.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама 
Скупштинске сале у ул.П.Драпшина бр.5 (зграда катастра), за формиране 
целине пољ.земљишта по шифрама од  81. до 160. 

За К.О. Нови Бечеј 18.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама 
Скупштинске сале у ул.П.Драпшина бр.5 (зграда катастра), за формиране 
целине пољ.земљишта по шифрама од  161. до 235 
 За К.О. Бочар 19.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама Месне 
заједнице, за формиране целине пољ.земљишта по шифрама од 1. до 22. 
 За К.О. Ново Милошево 20.10.2007.г. у 9,00 часова у просторијама 
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Месне заједнице, за формиране целине пољ.земљишта по шифрама од 1. до 
57. 
             
   

 Све ближе информације се могу добити и остварити увид у прегледне 
планове земљишта из тачке 1. овог Огласа и то:  
            За К.О. Кумане дана 4. и 5.10.2007.у згради Месне заједнице Кумане у 
времену од 9,00 до 14,00 часова 
 За К.О. Нови Бечеј  дана 8.,9 и 10.10.2007.г. у Згради Општине Нови Бечеј 
ул.Ж.Зрењанина бр.8 у сали за седнице у времену од 9,00 до 14,00 часова 
 За К.О. Бочар 11.10.2007.г. у згради Месне заједнице Бочар у времену  од 
9,00  до 14,00 часова 
 За К.О. Ново Милошево 12.10.2007.г. у згради Месне заједнице Ново 
Милошево у времену од 9,00 до 14,00 часова 
 
 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј, дневном листу 
″Дневник″, путем Радија НБ, на огласној табли Општинске управе Општине Нови 
Бечеј и огласним таблама месних заједница , с тим што ће се крајњи рок за 
подношење пријава рачунати у складу са одредбом чл.ВIII став 3 ове Одлуке. 
 
 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                       Миливој Вребалов с.р.        
                     
3. 

На основу члана 3. Одлуке о општинском већу општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број: 14/2004) Општинско веће општине 
Нови Бечеј на својој  седници одржаној дана 17.09. 2007. године , донело је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о овлашћењу за потписивање и заступање ЈКП “Комуналац“  

Нови Бечеј 
 

I 
 
 Овлашћује се Драган Џигурски, правник из Новог Бечеја руководилац у  
ЈКП “Комуналац“, да заступа ЈКП“Комуналац“ као и да потписује финансијска и 

друга документа, до повратка директора Војислава Лукачева или заменика Лајоша 
Чањија са боловања. 
 Досадашњим потписницима  финансијских и других докумената Војиславу 
Лукачеву и Лајошу Чањију додаје се и трећи Драган Џигурски. 
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II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: II 01-400-45/2007                                                  Председник општине                             
Дана: 17.09.2007. године                                               Миливој Вребалов с.р. 
Нови Бечеј 
 
4. 
Република Србија - АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: И 01-351-261/2007 
Дана: 08.08.2007. године 
23272  Нови Бечеј 
Жарка Зрењанина број 8 
 
 Председник Општине Нови Бечеј на основу члана 40. тачке 8. Статута 
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002),донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности Месној заједници Ново Милошево за извођење 
радова на коловозу у улици Аркадије Попов у Новом Милошеву  

 
I 

 Дајем сагласност Месној заједници Ново Милошево, за извођење радова на 
коловозу у улици Аркадије Попов у Новом Милошеву у целој дужини од 3240,64 м 
на парцелама број 4187, 4188, 4189, 4190, 4191 К.О.Ново Милошево. 
 

II 
 Ово решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј 
 
 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                    Миливој Вребалов с.р. 

5. 
Република Србија - АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: И 01-351-260/2007 
Дана: 08.08.2007. године 
23272  Нови Бечеј 
Жарка Зрењанина број 8 
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 Председник Општине Нови Бечеј на основу члана 40. тачке 8. Статута 
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002),донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на изградњу оставе за опрему КУД-а и за рушење 
помоћног објекта у дворишту зграде коју користи  Дом младих 

«Братсство једнинство» - КУД «Јокаи Мор» Нови Бечеј 
 

I 
 Дајем сагласност на изградњу оставе за опрему КУД-а и за рушење 
помоћног објекта у дворишту зграде саграђене на парцели број 3934 К.О.Нови 
Бечеј површине 15 ари 81м2, коју користи Дом младих «Братство једнинство» - 
КУД «Јокаи Мор» Нови Бечеј, Радничка 80. 
 

II 
 Ово решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј 
 

 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                    Миливој Вребалов с.р. 

6. 
Република Србија - АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: И 01-351-342/2007 
Дана: 08.10.2007. године 
23272  Нови Бечеј 
Жарка Зрењанина број 8 
 
 
 Председник Општине Нови Бечеј на основу члана 40. тачке 8. Статута 
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002), донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности АД «Потисје» Нови Бечеј за изградњу паркинга и 
покривање уличног канала атмосферске канализације испред 

продавнице у улици Петефи Шандора бр.41 у Новом Бечеју 
 

I 
 Дајем сагласност АД «Потисје» Нови Бечеј за изградњу паркинга и 
покривање уличног канала атмосферске канализације испред продавнице у улици 

Петефи Шандора бр.41 у Новом Бечеју, на парцели јавног грађевинског земљишта 
број 3926, К.О. Нови Бечеј. 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 

 
                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                    Миливој Вребалов с.р. 
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7. 
 На основу члана 40. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови 
Бечеј бр.7/2002), Председник општине Нови Бечеј, уз сагласност Општинског већа 
датог на седници од 28.06.2007.године, донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
 Уступа се објекат «Ћуштица» који се налази у општини Књажевац, на 
управљање Туристичкој организацији Нови Бечеј. 
 
 

II 
 Остварени приход од пословања, приход је Туристичке организације Нови 
Бечеј а настали трошкови су расход Туристичке организације. 
 
 

III 
 Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број: 01-06-1-55/2007                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана:28.06.2007.године                                                Миливој Вребалов с.р. 
Нови Бечеј 
 
8. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-25/2007 
Дана:  09.07.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
На основу члана 49. 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 27/2006) 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 сталне буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени 
лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499111 - Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  100.000,00 динара , на име трошкова 
санирања удара од грома породици Бројчин из Новог Бечеја. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 17. Остали 
расходи ,   позиције 216-1 – Накнада штете од елементарних непогода,  Економска 
класификација 484111. 
 

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". 

 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

9. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-42/2007 
Дана:  10.09.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
На основу члана 49. 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 27/2006) и члана 41. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  општине Нови 

Бечеј   доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени 

лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499111 - Стална буџетска резерва, 
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одобравају  се  средства у износу од  248.401,80 динара , на име трошкова 
санирања помора рибе у реци Тиси  код Новог Бечеја. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 17. Остали 
расходи ,   позиције 216-1 – Накнада штете од елементарних непогода,  Економска 
класификација 484111. 
 

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". 

 
                                              

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                Миливој Вребалов с.р. 

10. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-47/2007 
Дана:  01.10.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Основној школи „Милоје Чиплић“ из Новог Бечеја у износу 
од  10.000,00 динара , на име трошкова обележавања Дечје недеље. 
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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 4 Основно 
образовање, позиције 38 – Основна школа „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". 

 
 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов с.р. 

 
11. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-19/2007 
Дана:  04.06.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Основној школи „Др Ђорђе Јоановић“ из Новог Милошева 
у износу од  20.000,00 динара , на име трошкова обележавања дана школе. 
 
 

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

које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 4 Основно 
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образовање, позиције 40 – Основна школа „Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево,  
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". 

 
 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

 
12. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-20/2007 
Дана:  05.06.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Геронтолошком центру – Клубу за дневни боравак  из 
Новог Бечеја у износу од  15.000,00 динара , на име трошкова одласка на 
такмичење чланова клуба. 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 8Социјална 
заштита  , позиције 73 – Геронтолошки центар, Нови Бечеј,  Економска 
класификација 463000. 

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". 

 
 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

 
13. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-22/2007 
Дана:  01.06.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Основној школи „Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја у 
износу од  20.000,00 динара , на име трошкова обележавања дана школе. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 4 Основно 
образовање, позиције 39 – Основна школа „Јосиф Маринковић“, 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". 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 
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14. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-23/2007 
Дана:  21.06.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Основној школи „Др Ђорђе Јоановић“ из Новог Милошева 
у износу од  25.000,00 динара , на име трошкова камповања ученика ове школе. 

 
II 

 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 4 Основно 
образовање, позиције 40 – Основна школа „Ђорђе ЈОАНОВИЋ“, Ново Милошево,  
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". 

 
 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 
 
15. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
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Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-24/2007 
Дана:  27.06.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  64.000,00 динара , на име трошкова 
информисања и презентације   Новог Бечеја. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 11. Средства за 
информисање ,   позиције 109 – остала средства информисања,  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". 

 
                                              

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

 
16. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-26/2007 
Дана:  09.07.2007.године 

НОВИ  БЕЧЕЈ 
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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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  140.000,00 динара , на име трошкова 
куповине фрекфенција за  ЈП „Радио   НБ“ . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 11. Средства за 
информисање ,   позиције 108 – ЈП „Радио   НБ“,  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". 
 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                  Миливој Вребалов с.р. 

17. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-31 /2007 
Дана:  30.07.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) и члана 41. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  општине Нови 
Бечеј   доноси 

 

 
 



 174

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени 
лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  50.000,00 динара , на име трошкова 
функционисања   Фудбалског клуба  „Војводина“ Ново Милошево. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Физичка 
култура ,   позиције 107 – Услуге спорта,  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". 

 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов .с.р. 

 
18. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-29/2007 
Дана:  26.07.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
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Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  20.000,00 динара , на име трошкова 
функционисања  Женског фудбалског клуба  „Јединство“ Нови Бечеј. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Физичка 
култура ,   позиције 107 – Услуге спорта,  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". 

 

 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                      Миливој Вребалов с.р. 
 

19. 

 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-30/2007 
Дана:  30.07.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 

Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  40.000,00 динара , на име трошкова 
функционисања  Фудбалског клуба  „Јединство“ Нови Бечеј. 
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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. Физичка 
култура ,   позиције 107 – Услуге спорта,  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". 

 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов с.р. 

20. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-32/2007 
Дана:  03.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/20060) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се Римокатоличкој црквеној општини Нови Бечеј  средства у износу од  
200.000,00 динара , на име санације црквеног торња  на објекту „Света Клара из 
Асисија“. 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 1 . Скупштина 
општине , функционалне класификације 110, позиције 12 – Удружења грађана,  
Економска класификација 481000 . 
 

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". 
 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                             Миливој Вребалов с.р. 

 
21. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-33 /2007 
Дана:  03.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  114.696,00 динара , на име трошкова 
постављања клупа и канти на спортским теренима „Еуропласту“ из Бечеја. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Физичка 
култура ,   позиције 107 – Услуге спорта,  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". 
 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 
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22. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-34/2007 
Дана:  08.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  24.174,00 динара , на име трошкова 
осигурања објеката СД  „Јединство“ Нови Бечеј. 

II 

 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Физичка 
култура ,   позиције 107 – Услуге спорта,  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". 

 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов с.р. 

 
23. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-35/2007 
Дана:  09.08.2007.године 

НОВИ  БЕЧЕЈ 
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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 27/20060) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се Културно уметничком друштву „Банат“ Нови Бечеј  средства у износу 
од  100.000,00 динара , на име одласка фолклора у Грчку град Пефкохори ради 
учешћа на смотри фолклора. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 1 . Скупштина 
општине , функционалне класификације 110, позиције 12 – 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". 

 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов с.р. 

 
 

24. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-36/2007 
Дана:  22.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/20060) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се Дому пензионера Бочар  средства у износу од  20.000,00 динара , на 
име организовања дружења. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 1 . Скупштина 
општине , функционалне класификације 110, позиције 12 – 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". 

 
 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

 
25. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-37/2007 
Дана:  22.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
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Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  30.000,00 динара , на име трошкова 
организовања прославе Велике госпојине Манастиру Успенија Пресвете 
Богородице из Новог Бечеја . 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9.   Култура ,   
позиције 103 – Услуге културе према посебним захтевима,  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". 

 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                             Миливој Вребалов с.р. 
 
26. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-37/2007 
Дана:  22.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  10.000,00 динара , на име трошкова 
организовања прославе Велике госпојине –Ромски бал, Удружењу ромског 
фолклора  „Романо ило“    из Новог Бечеја. 
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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 9.   Култура ,   
позиције 103 – Услуге културе према посебним захтевима,  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". 

 
 
                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                        Миливој Вребалов с.р. 
 
27. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-39/2007 
Дана:  23.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  20.000,00 динара , на име трошкова 
организовања „Авлије забавлије“,  Народној библиотеци    из Новог Бечеја . 
 
 
 

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

које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9.   Култура ,   
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позиције 103 – Услуге културе према посебним захтевима,  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". 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                          Миливој Вребалов с.р. 

 
28. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-40/2007 
Дана:  24.08.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 
 
 

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 27/20060) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ПАД-у    Нови Бечеј  средства у износу од  50.000,00 динара , на име 
суфинансирања 7. међународног фестивала уличних и сценских остварења. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 1 . Скупштина 
општине , функционалне класификације 110, позиције 12 – Удружења грађана,  
Економска класификација 481000 . 
 

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". 

 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                               Миливој Вребалов с.р. 

 
29. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-41/2007 
Дана:  11.09.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/20060) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се „Јокаи Мор-у“    Нови Бечеј  средства у износу од  50.000,00 динара , 
на име адаптације „Старог забавишта“. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 1 . Скупштина 
општине , функционалне класификације 110, позиције 12 – 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". 
 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                           Миливој Вребалов с.р. 

 
 
 



 185

30. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-43/2007 
Дана:  13.09.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  100.000,00 динара , на име трошкова 
организовања „Дани Лазе Телечког “,  Месниј заједници Кумане.      
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9.   Култура ,   
позиције 103 – Услуге културе према посебним захтевима,  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". 
 
 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                        Миливој Вребалов с.р. 

 
31. 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-44/2007 
Дана:  17.09.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 
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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 27/2006) 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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  64.000,00 динара , на име трошкова 
информисања и презентације   Новог Бечеја. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 11. Средства за 
информисање ,   позиције 109 – остала средства информисања,  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". 

 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р. 

 
32. 
 
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Одсек за буџет, трезор и финансије 
Сектор буџета 
Број:  IV-04-400-46/2007 
Дана:  18.09.2007.године 
НОВИ  БЕЧЕЈ 

 
 
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 27/2006) и члана 41. Закона о локалној 
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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 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4 
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства у износу од  9.000,00 динара , на име трошкова учешћа на 
Зонској смотри Музичког стваралаштва деце Војводине у Зрењанину,  Удружењу 
ромског фолклора  „Романо ило“    из Новог Бечеја . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9.   Култура ,   
позиције 103 – Услуге културе према посебним захтевима,  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". 

 
 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                         Миливој Вребалов с.р 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови 
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