
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 16                        Нови Бечеј  25.11.2004. године                   година    XL 

 
1.  
 
    На основу члана 13. Одлуке о општинском већу («Сл.лист Општине Нови 
Бечеј , бр. 14/2004.) Општинско веће општине Нови Бечеј, на седници од 
25.11.2004. године, донело је 
 

П О С Л О В Н И К 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања 
Општинског већа општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Веће) права, дужности и 
одговорности чланова већа и друга питања од значаја за рад већа.  
 

Члан 2. 
 Веће усклађује остваривање функције председника општине и Скупштине 
општине и врши контролно надзорну функцију над радом  општинске управе.  
 

Члан 3. 
 Веће у оквиру права и дужности за свој рад одговара Скупштини општине и 
председнику општине.  
 

Члан 4. 
 Веће има 7 чланова које бира Скупштина општине на предлог председника 
општине.  

 Заменик председника општине је члан већа по функцији, а 6 чланова се 
бирају на предлог председника општине.  
 

II ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ  
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Члан 5. 

 Члан Већа има право и дужност да учествује у раду већа и редовно 
присуствује седницама овог органа.  
 
 

Члан 6. 
 Члан Већа је одговоран за извештавање послова и задатака које му Веће 
повери, за заступање ставова Већа и благовремено покретање иницијативе за 
решавање питања из надлежности овог органа у области за коју је задужен.  
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Члан 7. 
 Ако је члан Већа спречен да присуствује седници или из одређених разлога 
треба да напусти седницу дужан је да о томе обавести председника општине. 
 

III СЕДНИЦЕ ВЕЋА 
 

ПРИПРЕМАЊЕ АКАТА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

Члан 8. 
 Нацрте аката и материјале који се разматрају на седницама Већа припрема 
надлежна организациона јединица Општинске управе.  
 

Члан 9. 
 Други прописи и општи акт које Веће разматра, надлежни орган припрема 
као нацрт тог акта.  
 Акт који Веће доноси у оквиру своје надлежности, надлежна организациона 
јединица Општинске управе припрема као предлог тог акта.  
 

Члан 10. 
 О припреми нацрта одлуке, другог прописа или општег акта надлежна 
организациона јединица Општинске управе прибавља мишљење других органа и 
организација, када је материја која се уређује од интереса за те органе и 
организације.  

Члан 11. 
 Надлежна организациона јединица органа Општинске управе, односно 
организације, којима су нацрти аката достављени на мишљење од стране 
обрађивача, дужни су да са својим ставовима писмено упознају обрађивача у року 
од 5 дана од дана пријема материјала на мишљење. 
 Изузетно од рока из става 1 овог члана организационе јединице органа 
Општинске управе односно организације, дужни су да тражено мишљење дају 
обрађивачу у краћем  року, у случају када се разматрање и доношење прописа 
предлаже по хитном поступку.  

Члан 12.  
 Предложена решења из нацрта одлука, других прописа и општих аката и 
дата мишљења усклађују се у Општинској управи. 
 О усклађивању аката из става 1 овог члана стара се секретар Већа. 
 

Члан 13.  
 Нацрт одлуке садржи:  

- Правно формулисану садржину у облику у коме се одлука доноси, 
- Образложење са основом за доношење одлуке, разлозима доношења и 

начелима на којима се заснива одлука, објашњењем основних и 
појединачних решења и начином обезбеђења средстава потребних за 
извршење одлуке.  
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Члан 14. 
 Предлози одлука, других прописа и општих аката које Веће предлаже као и 
аката које оно доноси имају правно формулисану садржину у облику у коме се 
доносе и образложења. 
 

Члан 15. 
 Амандмани на предлоге одлука, других прописа и општих аката које Веће 
или други предлагачи предлажу председнику или скупштини општине, припремају 
се у облику у којем треба да се усвоје у Скупштини општине.  
 

Члан 16. 
 По поступку за припремање одлука и других прописа и општих аката 
припремају се и анализе и извештаји, информације и други материјали о којима 
Веће треба да се изјасни.  
 

ДОСТАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
 

Члан 17. 
 Припремљена акта и други материјали достављају се Већу најдоцније 5 
дана пре одржавања седнице Већа. У пропратном писму, посебно се назначава да 
ли се материјал доставља на разматрање или информативно.  
 

Члан 18. 
 На материјалу поверљиве садржине обрађивач одређује степен 
поверљивости посебном видном ознаком. Нормативна акта и друге материјале који 
су упућени Већу председник општине доставља надлежним комисијама на 
разматрање и давање мишљења и предлога.  
 

САЗИВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 19.  
 Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном 
месечно.  
 О припремању седница стара се председниик општине уз помоћ секретара 
Већа. 
 Седницама Већа председава председник општине, а у случају његове 
спречености замењује га заменик председника општине.  
 

Члан 20. 

 Седницу општинског већа сазива председник општине по сопственој 
иницијативи или на предлог 1/3 чланова већа.  
 Председник општине ће сазвати седницу Већа ако то затражи Скупштина 
општине.  

Члан 21.  
 Седницу Већа сазива председник општине писменим путем, предлаже 
дневни ред и председава седницом.  
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Члан 22.  
 Седница Већа сазива се најкасније 3 дана, пре дана одређеног за 
одржавање. 
 Седница се може сазвати у краћем року када за то постоје одређени 
разлози који морају бити образложени. 
 Уз позив за седницу члановима Већа доставља се предлог дневног реда, 
записник са претходне седнице и материјал за разматрање.  
 

Члан 23.  
 На седницу Већа позивају се представници надлежних органа 
организационих јединица Општинске управе чији се предлози аката и материјала 
разматрају. 
 За седницу већа могу се позвати и представници органа и организација, као 
и појединци, стручњаци за одређена питања.  
 Лицима из става 1 и 2 овог члана  достављају се материјали само за тачке 
из предложеног дневног реда за које су позвани.  
 

Члан 24. 
 Веће ради и одлучује на седници којој присустгвује већина од укупног броја 
чланова Већа.  
 Веће одлучује и већином гласова присутних чланова.  
 Веће одлучује по правилу јавним гласањем.  
 Уколико прописи налажу или да за то постоје посебно оправдани разлози 
Веће може одлучивати тајним гласањем.  
 О подношењу колективне оставке, разматрању предлога аката за измену 
статута Општине, предлогу буџета и завршног рачуна општине, Веће одлучује 
већином од укупног броја чланова Већа.  
 Ако се на седници констатује да не постоји већина за одлучивање 
председавајући одлаже седницу за одређени дан и час са истим дневним редом.  
 Када услед обимности дневног реда или из других разлога се не може да 
заврши претресло свим тачкама дневног реда, председник општине или његов 
заменик који председава седницом може одлучити да се седница прекине и да се 
иста закаже за одређени дан и час о чему се обавештавају само одсутни чланови 
Већа. 
 

Члан 25. 
 Сваки члан Већа има право да предложи измене и допуне дневног реда, у 
писаној форми најкасније 24 х  пре одржавања седнице, а изузетно када то 
оправдани разлози налажу и на самој седници.  

 По утврђивању дневног реда приступа се са усвајањем записника са 
претходне седнице. 
 Члан Већа има право да стави примедбе на записник и Веће приликом 
усвајања записника одлучује о примедбама које су стављене у записник . 
 

Члан 26.  
 Разматрање и утврђивање на седницама Већа врши се по тачкама дневног 
реда.  
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 Претрес се отвара по свакој тачки дневног реда о којој се расправља и 
одлучује.  

Члан 27. 
 О предлозима за измену и допуну аката и других материјала, датим на 
седници Већа изјашњава се представник одговарајуће организационе јединице 
органа Општинске управе.  
 

Члан 28.  
 По завршеном претресу, Веће одлучује о утврђивању текста нацрта одлуке, 
другог  прописа и акта или материјала, односно усваја одговарајући акт или 
материјал.  
 

Члан 29.  
 О току седница Већа води се записник који садржи основне податке о раду 
седнице, а нарочито присутним и отсутним члановима Већа, лицима која по позиву 
учествују у раду седнице, питањима која су разматрана на седници и донетим 
одлукама и закључцима.  
 Записник потписује лице које је председавало седницом и лице које је 
водило записник.  
 Ток седнице се може снимати на магнетофону. 
 

Члан 30. 
 Веће доноси правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке и друга акта 
у складу са законом.  
 Акта из става 1 потписује председавајући седницом.  
 

Члан 31.  
 Материјали са седнице Већа, донета акта, записници и магнетофонски 
снимци чувају се у документацији Већа и користе уз сагласност надлежне стручне 
службе органа Општинске управе.  
 

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 32.  
 О реду на седници Већа стара се председавајући.  
 За повреду реда на седници председавајући може да изрекне меру 
упозорења и одузимања речи.  
 Веће на предлог председавајућег може да изрекне меру удаљења са 
седнице.  

 
Члан 33.  

 Мера упозорења изриче се члану Већа који својим понашањем нарушава 
ред на седници (прекидањем говорника, узимањем речи када му није дата и сл.) 
или поступа противно одредбама свог Пословника.  
 

Члан 34.  
 Мера одузимања речи изриче се члану Већа који нарушава ред на седници, 
а већ је два  пута упозорен на обавезу придржавања реда и одредаба Пословника.  
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Члан 35.  
 Мера удаљења са седнице изриче се члану Већа који и поред изречене мере 
упозорења, односно мере одузимања речи, омета или спречава рад на седници.  
 Ако председавајући одређеним мерама не може одржати ред на седници 
одредиће кратак прекид седнице.  
 Одредбе о одржавању реда на седници примењују се и на сва друга лица 
која присуствују седници Већа. 
 

IV РАДНА ТЕЛА ВЕЋА 
 

Члан 36.  
 За разматрање и давање предлога из надлежности Већа и за праћење и 
извршавање својих аката веће може образовати комисије као стална и повремена 
радна тела.  
 

Члан 37.  
 Председник Општине може образовати повремена радна тела која пружају 
стручну помоћ Општинском већу и председнику Општине о питањима из њихове 
надлежности.  

Члан 38.  
 Чланови радних тела могу бити чланови Општинског већа и грађани. 
Председник радног тела бира се из реда чланова Већа.  
 Решењем о образовању радног тела утврђује се број чланова радног тела, 
који не може бити мањи од 5, делокруг послова, права и обавезе и друга питања 
од значаја за рад радног тела.  
 

Члан 39.  
 Седнице радних тела сазива и председава председник радног тела.  
 Радна тела раде на седници којој присуствује већина чланова, а одлучује 
већином  гласова присутних чланова.  
 У раду радних тела присуствују представници надлежних организационих 
јединица Општинске управе чији се предлози аката и материјали разматрају, као и 
представници органа и организација и стручњаци за одређена питања.  
 

Члан 40.  
 О предлогу акта и другог материјала који се разматрају, радно тело подноси 
Већу извештај који садржи мишљење и њен предлог.  
 

Члан 41.  

 О току седнице радних тела води се записник у који се уносе имена 
присутних, питања која се разматрају и мишљења и предлози комисија.  
 Записник потписује председник радног тела и лице које је водило записник. 
. 
 

Члан 42.  
 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и исти ће се објавити у 
"Службеном листу општине Нови Бечеј". 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-020-     /2004                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.11. 2004. године.                                              Аца Т. Ђукичин с.р. 
Н о в и    Б е ч е ј 
 
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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се Народној библиотеци Нови Бечеј средства у износу од 5.000,00 
динара , на име трошкова организовања изложбе лутака војвођанских луткара 
„Лутка – прво лице именице машта“ у периоду од 15. до 25. октобра 2004.г. 
 

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 – Материјал , Економска 
класификација 426621 – Материјал за културу 
 

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

привреду.  
 

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

 
 
Број: 04-400-32/2004                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 20.10.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се УДРУЖЕЊУ ПИСАЦА БЕОГРАД  средства у износу од 5.000,00 динара 
, на име трошкова штампања књиге „Велико откриће: Историја Војводине –
Војвођански Срби законодавно створили српску државу“ 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средствам за 
остале потребе ,  функционалне класификације 160, позиције 104 – Удружење 
грађана , Економска класификација 481941- Дотације осталим удружењима 
грађана 
 

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

привреду.  
 

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

 
Број: 04-400-34/2004                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.12.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

I 
 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ Нови Бечеј средства у износу од 78.620,00 
динара , на име трошкова одржавања дана општине 
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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 1. Општинска 
управа,  функционалне класификације 410, позиције 8– Услуге по уговору , 
Економска класификација 427000- Репрезентација 
 

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

привреду.  
 

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

 
 
Број: 04-400-45/2004                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.12.2004.г.                                                                Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ ОПШТИНЕ Нови Бечеј средства у износу од 
240.000,00 динара, на име трошкова стипендија за 40 студената за три месеца.  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средствам за 
остале потребе ,  функционалне класификације 070, позиције 108 – Накнада за 

социјалну заштиту из буџета , Економска класификација 472714 – Стипендије 
студената 
 

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

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

 
 
Број: 04-400-47/2004                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.12.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се Јавном предузећу „РАДИО НБ“ Нови Бечеј средства у износу од 
16.000,00 динара, на име помоћи за рад Ромске редакције. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средствам за 
остале потребе ,  функционалне класификације 830, позиције 110 – Радио „Нови 
Бечеј“ , Економска класификација 423420 – Средства за информисање 
 

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

привреду.  
 

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

 
 

Број: 04-400-46/2004                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.12.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) 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 Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ Нови Бечеј средства у износу од 
200.000,00 динара , на име трошкова одбора и комисија за рад Комисије за 
безбедност. 

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 и избора,  функционалне класификације 110, позиције 17 – Трошкови 
одбора и комисија, Економска класификација 426000. 
 

III 
Средства из тачке И овог решења ће се утрошити према одлуци Фонда за 

безбедност саобраћаја. О реализацији овог решења ће се старати Одељење за 
буџет, финанисје и привреду.  
 

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

 
Број: 04-400-48/2004                                           ПРЕДЕСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 13.12.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ДОМ МЛАДИХ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“ Нови Бечеј средства у износу 
од 100.000,00 динара , на име трошкова организовања дана општине. 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 6. Култура,  
функционалне класификације 820, позиције 94 – Финансирање аматерских и 
културноуметничких удружења, Економска класификација 424000 – услуге културе 
према програмима. 
 

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

привреду.  
 

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

 
 
Број: 04-400-49/2004                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.11.2004.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 Допунском буџету општине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 8/2004 ) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   Председник  
општине Нови Бечеј   доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о Допунском буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 08/2004) раздео 15 Средства резерве, 
позиција 200. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД општине Нови Бечеј у износу 
од 70.000,00 динара , на име подршке самохраним родитељима.. 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 8. Средства за 

остале потребе,  функционалне класификације 090, позиције 100.6 – Накнада за 
социјалну заштиту из буџета, Економска класификација 472000. 
 

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

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

 
 
 
Број: 04-400-50/2004                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 15.12.2004.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 2004 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро 

рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 


