
                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ    
        ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 17                 Нови Бечеј  31.12.2009 године                          година XLIV

1. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002,  66/2005,  85/2006  и 86/2006) и члана  7. Одлуке о буџету  општине Нови Бечеј 
(„Службени  лист  општине  Нови  Бечеј“,  број  12/2008)  и  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) Председник  општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј  ("Службени лист општине 
Нови Бечеј",  број 12/2008)  раздео  15 Остали расходи,  позиција,  Глава 15.4,  Средства 
резерве,  Позиција  221,  Економска  класификација  499121  -  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају се средства Библиотеци из Новог Бечеја у износу од  390.504,58  динара , на 
име трошкова адаптације зграде библиотеке.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација  и  књижиће  се  у  оквиру  раздела  8. Култура  ,  функционалне 
класификације  820,  позиције  87  – Библиотека   Нови  Бечеј,   Економска 
класификација 425000 – текуће поправке и одржавање.

.

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".

        Република Србија                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                                      Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                  
Одсек за буџет, трезор и финансије
        Сектор буџета
   Број: IV-04-400-2-1/2009
   Дана: 25.05.2009.године
      Н О В И  Б Е Ч Е Ј
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2. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Центру за социјални рад из Новог Бечеја у износу 
од  276.496,00 динара , на 4. рате на име сталних трошкова.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздела 7.  Социјална заштита , 
функционалне класификације 90, позиције 76  – Центар за социјални рад  Нови 
Бечеј,   Економска класификација 421000 – стални трошкови.

.
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".

        Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
    ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-2/2009
    Дана: 25.05.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

3. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
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Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Рукометном клубу из Новог Бечеја у износу од 
50.000,00 динара , на име сталних трошкова.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9. физичка култура, функционалне 
класификације  810,  позиције  111   – 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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-3/2009
    Дана: 29.09.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

4. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Фудбалском клубу „Јединство“ из Новог Бечеја у 
износу од 50.000,00 динара , на име сталних трошкова.

II
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Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 
апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9. физичка култура, функционалне 
класификације  810,  позиције  111  – 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".

        Република Србија                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
   ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
   ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
     Број: IV-04-400-2-4/2009
     Дана: 01.10.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

 5.На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси  

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови 

Бечеј  ("Службени лист општине Нови Бечеј",  број  10/2009)) раздео 15 Остали расходи, 
позиција, Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - 
Текућа буџетска резерва, одобравају  се  средства Дому културе из Новог Бечеја у износу 
од 16.800,00 динара,  на име трошкова доласка војника на одслужење војног  рока за 3 
месеца.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није 
извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  8  Култура  , глава 8.2. 
– Дом културе Нови Бечеј, позиција 99 , Економска класификација 422000 
– Трошкови службених путовања.

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".

         Република Србија                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                        Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
          Сектор буџета
Број: IV-04-400-2-5/2009
Дана: 01.10.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

6. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број 129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава сталне  буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 220, Економска класификација 499111 - Стална 
буџетска резерва, одобравају се средства Цвети Петровић  из Новог Бечеја у износу од 
210.000,00 динара , на име трошкова поправка куће због пожара..

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру  раздео 15 Остали расходи, позиција, Глава 
15.4,  Средства резерве, Позиција 220/1, Економска класификација 484111- Накнада 
штете од повреде или штете од елементарних непогода..

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".

          Република Србија                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                        Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-6/2009
   Дана: 26.11.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ
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7. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) Председник општине 
доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Јокаи Мору из Новог Бечеја у износу од 17.000,00 
динара, на име трошкова одоласка на такмичење у Нови Сад.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру  раздео 8 Култура, глава 8.3.  – Услуге 
културе  према  посебним  захтевима,  позиција  108,  Економска 
класификација 424000 – Услуге културе.

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".

         Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
   ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
   ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
      Број: IV-04-400-2-7/2009
      Дана: 21.12.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ

8. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
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буџетска резерва,  одобравају  се средства СРЦ „Јединству“ из Новог Бечеја у износу од 
100.000,00 динара, на име трошкова организовања турнира.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура  , глава 9.2.  – 
Заједнички  трошкови  111  ,  Економска  класификација  424000  –  Услуге 
спорта

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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-8/2009
    Дана: 21.11.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

9. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Спортском савезу из Новог Бечеја у износу од 
108.000,00 динара, на име трошкова  .

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура, глава 9.1.  – 
Дотација  спортском  савезу   109  ,  Економска  класификација  424000  – 
Спортски програми

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".

         Република Србија                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                      Миливој Вребалов с.р.
   ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
   ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
          Сектор буџета
      Број: IV-04-400-2-9/2009
      Дана: 28.12.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ

10. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства Услуге спорта и рекреације из Новог Бечеја у 
износу од 442.000,00 динара, на име редовних трошкова.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура, глава 9.2.  – 
Заједнички трошкови 111 , Економска класификација 481000 – Дотације 
спортским организацијама према програму.

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".

          Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
       ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
        ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
             Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-10/2009
   Дана: 28.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

11. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  за  ставку  у  буџету  Услуге  културе  према 
посебним захтевима у износу од 103.000,00 динара, на име трошкова културе.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру  раздео 8 Култура, глава 8.3. – Услуге 
културе  према  посебним  захтевима,  позиција  108,  Економска 
класификација 424000 – Услуге културе.

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".

        Република Србија                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                         Миливој Вребалов с.р.
      ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
    Број: IV-04-400-2-11/2009
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    Дана: 28.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

12. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 9/2002 , 
87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету 
општине  Нови  Бечеј  ("Службени  лист  општине  Нови  Бечеј",  број  10/2009)  и  члана  44. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007)  Председник 
општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4, Средства  резерве,  Позиција  221, Економска  класификација  499121 -  Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства за ставку у буџету Уговорне и законске обавезе, 
према посебним захтевима у износу од  193.000,00 динара, на име трошкова провизије.

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздео 15. Остали расходи  , глава 15.1, 
Уговорне  и  законске  обавезе.   –  Стални  трошкови,  позиција  216  , 
Економска класификација 421000 – Стални трошкови.

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".

          Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
         Сектор буџета
  Број: IV-04-400-2-12/2009
  Дана: 28.12.2009.године
         НОВИ  БЕЧЕЈ

13. На основу члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
9/2002 , 87/2002, 66/2005, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. Одлуке о измени и допуни 
одлуке о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
10/2009) и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007) Председник  општине доноси 

 
РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
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I
Из средстава утврђених Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009)) раздео 15 Остали расходи, позиција, 
Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 221, Економска класификација 499121 - Текућа 
буџетска резерва, одобравају  се  средства за буџетску ставку Решавање проблема паса 
луталица у износу од  965.000,00 динара, на име трошкова судских спорова .

II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена 

апропријација и књижиће се у оквиру раздео 12. Комунална потрошња , глава 
12.7 Остала комунална потрошња – Решавање проблема паса луталица 
209/1, Економска класификација 483111 – Новчане казне по решењима 
судова.

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".

         Република Србија                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                         Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за буџет, трезор и финансије
        Сектор буџета
   Број: IV-04-400-2-13/2009
   Дана: 28.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

14. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј за 2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана 
41.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број 09/2002) 
Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације  утврђен Одлуком о изменама  и  допунама одлуке  о буџету 
општине Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
10/2009)  у  разделу  01 –  СКУПШТИНА  ОПШТИНА,  корисника  Трошкови 
скупштине,  глава  1.01  позиције  01  –  Накнаде  одборницима,  Економска 
класификација 417000 , смањује се за укупно  436.000,00 динара.
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II
Средства  из  тачке  I  овог  решења књижиће  се  у  разделу  01 –  СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ , глава 01.01 - ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ , на позицијима:
3 – Услуге по уговору , Економска класификација 423000 у износу од 153.000,00 и 
4 –Материјал, Економска класификација 426000 у износу од 283.000,00 
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".

         Република Србија                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                        Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
  Број: IV-04-400-14/2009 -01
  Дана: 31.12.2009.године
         НОВИ  БЕЧЕЈ

15.На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009) , 
члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј  за 2009. 
годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана 41. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
02 – ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, корисника Општинска управа  , глава 2.01 позиције 
10 – плате, додаци и накнаде запосленим, Економска класификација 411000 , смањује се за 
укупно  610.000,00 динара.

II
Средства  из  тачке  I  овог  решења књижиће  се  у  разделу  02  –  ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ, глава 2.01  -Општинска управа  , , на позицијима:
12 – Накнаде у натури , Економска класификација 413000 у износу од 16.000,00 и 
13 –  Социјална  давања  запосленим,  Економска  класификација  414000  у  износу  од 
594.000,00 
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
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IV

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

         Република Србија                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -02
Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

16.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
02 – ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, корисника Општинска управа  , глава 2.01 позиције 
20  –  текуће  поправке  и  одржавање,  Економска  класификација  425000  ,  смањује  се  за 
укупно 1.620.000,00 динара.

II
Средства  из  тачке  I  овог  решења књижиће  се  у  разделу  02  –  ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ, глава 2.01  -Општинска управа  , , на позицијима:
18 – услуге по уговору , Економска класификација 423000 у износу од 874.000,00  
19 – специјализоване услуге, Економска класификација 424000 у износу од 2.000,00  и
21 – материјал, економска класификација 426000 у иѕносу од 744.000,00 динара
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".

          Република Србија                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Аутономна Покрајина Војводина                                       Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
 Број: IV-04-400-14/2009 -03
 Дана:  31.12.2009.године

153



           НОВИ  БЕЧЕЈ

17.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
06 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ , корисника ПУ“Пава Сударски“ Нови Бечеј , глава 06.1 
позиције 60 – стални трошкови, Економска класификација 421000 , смањује се за укупно 
340.000,00 динара.

II
Средства  из  тачке  I  овог  решења књижиће  се  у  разделу  06 –  ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ , глава 06.1 корисника ПУ“Пава Сударски“ Нови Бечеј , на позицијима:
62 – Услуге по уговору , Економска класификација 423000 у износу од 40.000,00 и 
64 –текуће  поправке  и  одржавање  ,  Економска  класификација  425000  у  износу  од 
300.000,00 
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".

         Република Србија                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                          Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -04
Дана: 31.12.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ

18. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана 41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 
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I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
08 –  КУЛТУРА , корисника НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Нови Бечеј , глава 08.1 позиције 78 – 
ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ,  Економска  класификација  411000 ,  смањује  се  за  укупно 
27.000,00 динара.

II
Средства из тачке I  овог  решења књижиће се 08 –  КУЛТУРА ,  глава 08.1   корисника 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Нови Бечеј , , на позицији

79 – Социјални допринос на терет послодавца , Економска класификација 412000 у износу 
од 27.000,00 
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".

         Република Србија                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                               Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
       ОПШТИНСКА УПРАВА                                                          
Број: IV-04-400-14/2009 -05
Дана:  31.12.2009.године
         НОВИ  БЕЧЕЈ

 
19.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
08 –  КУЛТУРА , корисника НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Нови Бечеј , глава 08.1 позиције  87 – 
текуће поправке и одржавање, Економска класификација 425000 , смањује се за  укупно 
15.000,00 динара.

II
Средства из тачке I  овог  решења књижиће се 08 –  КУЛТУРА ,  глава 08.1   корисника 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Нови Бечеј , , на позицији
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91 –  нематеријална  имовина  (књиге)  ,  Економска  класификација  515000  у  износу  од 
15.000,00 
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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -06
Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

20.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002)  Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
08 – КУЛТУРА , корисника ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј , глава 08.2 позиције 92 – 
ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ,  Економска  класификација  411000 ,  смањује  се  за  укупно 
24.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 08 – КУЛТУРА , глава 08.1   корисника ДОМ 
КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј , , на позицији

93 – Социјални допринос на терет послодавца , Економска класификација 412000 у износу 
од 24.000,00 
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
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IV

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

         Република Србија                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                          Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -07
Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

21.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:09/2002)  Председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
08 – КУЛТУРА , корисника ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј , глава 08.2 позиције 98 – 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ, Економска класификација 421000 , смањује се за укупно  33.000,00 
динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 08 – КУЛТУРА , глава 08.2   корисника ДОМ 
КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј , , на позицијама

101 –  услуге културе , Економска класификација 424000 у износу од 7.000,00 и

105 – куповину опреме, економска класификација 512000 у иѕносу од 26.000,00

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".

        Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
   ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
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Број: IV-04-400-14/2009 -08
Дана:  31.12.2009.године
         НОВИ  БЕЧЕЈ

22.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12 –  КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ , глава 12.1 
позиције 121 – ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ, Економска класификација 411000 , смањује се 
за укупно  1.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.1, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ  , на позицији

122 –  Социјални  допринос  на  терет  послодавца  ,  Економска  класификација  412000  у 
износу од 1.000,00 
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".

         Република Србија                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                             Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
 Број: IV-04-400-14/2009 -09
 Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

23.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 
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I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12 –  КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ , глава 12.1 
позиције 129 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ , Економска класификација 424000 , смањује се 
за укупно  844.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.1, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ  , на позицијама:

126 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ , Економска класификација 421000 у износу од 82.000,00 
128 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Економска класификација 423000 у износу од 632.000,00  и
130 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , Економска класификација 425000 у износу од 
8.000,00 
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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -10
Дана:  31.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

24.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12 –  КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ , глава 12.1 
позиције 134 – дотације удружењу грађана , Економска класификација 481000 , смањује се 
за укупно  1.204.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.1, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ  , на позицијама:
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136 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Економска класификација 511000 у износу од 
1.204000,00 динара

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".

          Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                             Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
       ОПШТИНСКА УПРАВА
 Број: IV-04-400-14/2009 -11
 Дана:  31.12.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ

25.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12 –  КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО , глава 
12.2 позиције 152 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , Економска класификација 511000 , 
смањује се за укупно  731.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.2, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО  , на позицијама:

144 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , Економска класификација 423000 у износу од 422.000,00  и
149 – ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА , Економска класификација 481000 у износу од 
309.000,00 

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
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IV

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

        Република Србија                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 -12
Дана:  31.12.2009.године
        НОВИ  БЕЧЕЈ
26.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  КУМАНЕ  ,  глава  12.3 
позиције 154 – ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ, Економска класификација 411000 , смањује се 
за укупно  135.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.3, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ  , на позицији

163 – материјал , Економска класификација 426000 у износу од 135.000,00 и

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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 13
Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ
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27.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  КУМАНЕ  ,  глава  12.3 
позиције  155 –  СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ  НА  ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА,  Економска 
класификација 412000 , смањује се за укупно  20.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.3, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ  , на позицији

156 –  Социјални  давања  запосленим  ,  Економска  класификација  414000  у  износу  од 
20.000,00 и

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".

         Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 14
Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ

28.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 
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I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  КУМАНЕ  ,  глава  12.3 
позиције  165 –  ДОТАЦИЈА  НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА,  Економска  класификација 
481000 , смањује се за укупно  580.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.3, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ  , на позицији

160 – Услуге по уговору , Економска класификација 423000 у износу од 33.000,00 
161 –Специјализоване услуге, Економска класификација 424000 у износу од 502.000,00  и
163 – Материјал  , Економска класификација 426000 у износу од 45.000,00 динара
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".

          Република Србија                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 15
Дана:  31.12.2009.године
            НОВИ  БЕЧЕЈ

29.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  КУМАНЕ  ,  глава  12.3 
позиције 154 – ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ, Економска класификација 411000 , смањује се 
за укупно  135.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.4, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР , на позицији
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168 – Плате, додаци и накнаде запосленим , Економска класификација 411000 у износу од 
135.000,00 и

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".

         Република Србија                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                             Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
    ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 16
Дана: 31.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

                                                                         
30.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  КУМАНЕ  ,  глава  12.3 
позиције  155 –  Социјални  доприноси  на  терет  послодавца,  Економска  класификација 
412000 , смањује се за укупно  25.000,00 динара.

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.4, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР , на позицији

169 –  социјални  доприноси  на  терет  послодавца  ,  Економска  класификација  412000  у 
износу од 25.000,00 и

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
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IV

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

        Република Србија                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                          Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
  Број: IV-04-400-14/2009 - 17
   Дана:  31.12.2009.године
          НОВИ  БЕЧЕЈ
31.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  БОЧАР  ,  глава  12.4 са 
позиција:
 174 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, Економска класификација 423000 ,  смањује се за  укупно 
100.000,00 динара. и
176 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, Економска класификација 425000 , смањује се за 
укупно  200.000,00 динара. и

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.4, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР , на позицији

179 –  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,  Економска  класификација  481000 у 
износу од 300.000,00  динара

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".

        Република Србија                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                              Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
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Број: IV-04-400-14/2009 - 18
Дана:  31.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

32.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  БОЧАР  ,  глава  12.4 са 
позиција:
 172  –  стални  трошкови,  Економска  класификација  421000  ,  смањује  се  за  укупно 
14.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.4, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР , на позицији

180 – порези ,  обавезне таксе и казне , Економска класификација 482000 у износу  од 
14.000,00  динара

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".

          Република Србија                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                           Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 19
Дана:  31.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

33.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 
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РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12  –  КОМУНАЛНА  ПОТРОШЊА  ,  корисника  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  БОЧАР  ,  глава  12.4 са 
позиција:
 175 – специјализоване услуге, Економска класификација 424000 , смањује се за  укупно 
5.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.4, 
корисника МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР , на позицији

178 – отплате камате , Економска класификација 441000 у износу од 4.000,00  динара и
180 –  порези,  обавезне  таксе  и  казне  ,  Економска  класификација  482000  у  износу  од 
1.000,00  динара 

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".

       Република Србија                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
     ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 20
Дана:  31.12.2009.године
         НОВИ  БЕЧЕЈ

 
34.  На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“,  број 
54/2009) , члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 
2009. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2009) и члана  41. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 09/2002) Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације 

I
Износ апропријације утврђен Одлуком о  изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2009. годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 10/2009) у разделу 
12 –  КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА ,  корисника  ЈП ДИРЕКЦИЈА НОВИ БЕЧЕЈ ,  глава 12.5 са 
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позиције 193 – текуће поправке и одржавања, Економска класификација 425000 , смањује 
се за укупно  921.000,00 динара. 

II
Средства из тачке I овог решења књижиће се 12 – КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА , глава 12.5, 
корисника ЈП ДИРЕКЦИЈА НОВИ БЕЧЕЈ, на позицији

198 –  зграде  и  грађевински  објекти  ,  економска  класификација  511000  у  износу  од 
857.000,00 динара и
199 – куповина опреме , Економска класификација 512000 у износу од 64.000,00  динара 
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".

         Република Србија                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аутономна Покрајина Војводина                                            Миливој Вребалов с.р.
     ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
      ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV-04-400-14/2009 - 21
Дана:  31.12.2009.године
           НОВИ  БЕЧЕЈ

САДРЖАЈ:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 
17 397 - 406  

2. Решење о промени издвојеног износа апропријације 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

17 407 - 424

Slu`beni  list op{tine  Novi Be~ej  izdaje  i {tampа:  Op{tinska  uprava  Novi 
Be~ej,  odgovorni  urednik  sekretar  Skup{tine  op{tine, Тамара  Иванишевић 
akontativna  pretplata za  2009 godinu  iznosi  1.000,00  dinara,  uplata na  `iro 
ra~un broj 840-1171741-88 Op{tinska uprava sopstveni prihodi Novi Be~ej
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	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 8. Култура , функционалне класификације 820, позиције 87 – Библиотека  Нови Бечеј,   Економска класификација 425000 – текуће поправке и одржавање.
	.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 7.  Социјална заштита , функционалне класификације 90, позиције 76  – Центар за социјални рад  Нови Бечеј,   Економска класификација 421000 – стални трошкови.
	.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9. физичка култура, функционалне класификације 810, позиције 111  – Услуге спорта, Економска класификација 424000.
	.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 9. физичка култура, функционалне класификације 810, позиције 111 – Услуге спорта, Економска класификација 424000.
	. 
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
		Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела  8  Култура  , глава 8.2.  – Дом културе Нови Бечеј, позиција 99 , Економска класификација 422000 – Трошкови службених путовања.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 15 Остали расходи, позиција, Глава 15.4,  Средства резерве, Позиција 220/1, Економска класификација 484111- Накнада штете од повреде или штете од елементарних непогода..
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 8 Култура, глава 8.3.  – Услуге културе према посебним захтевима, позиција 108, Економска класификација 424000 – Услуге културе.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура  , глава 9.2.  – Заједнички трошкови 111 , Економска класификација 424000 – Услуге спорта
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура, глава 9.1.  – Дотација спортском савезу  109 , Економска класификација 424000 – Спортски програми
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 9 Физичка култура, глава 9.2.  – Заједнички трошкови 111 , Економска класификација 481000 – Дотације спортским организацијама према програму.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 8 Култура, глава 8.3. – Услуге културе према посебним захтевима, позиција 108, Економска класификација 424000 – Услуге културе.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 15. Остали расходи  , глава 15.1, Уговорне и законске обавезе.  – Стални трошкови, позиција 216 , Економска класификација 421000 – Стални трошкови.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

	I
	Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздео 12. Комунална потрошња , глава 12.7 Остала комунална потрошња – Решавање проблема паса луталица 209/1, Економска класификација 483111 – Новчане казне по решењима судова.
	III
	IV
	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
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	Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


