СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 9

Нови Бечеј 21.4.2020. године

година LIV

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 6. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 33/2019 и 4/2020) и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) 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
33/2019 и 4/2020) у оквиру раздела 3 – кабинет председника општине, глава 2.1. – функционисање извршних
органа, Програм 15 – Опште услуге управе, функција 111 Извршни и законодавни органи, Програмска
активност 009 – Текућа буџетска резерва, Позиција 37, Економска класификација 499 – текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 1.875.000,00 динара ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за набавку 750 пакета који садрже основне прехрамбене произоде и средства за
дезинфекцију, у правцу пружања помоћи корисницима социјалне заштите на територији општине Нови Бечеј
поводом актуелног стања болести „COVID-19“ изазваног вирусом „SARS-CoV-2“ на територији општине Нови
Бечеј.
II
Средства текуће буџетске резерве из члана 1. овог решења у износу од 1.875.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 4 – Послови општинске управе, глава 4.1 – Општинска управа без индиректиних корисника,
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка материјално угрожених
лица/породица, Позиција 107, Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета –
народна кухиња.
III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
Број: IV-04-400-2/2020-3
Дана: 15.04.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј''
број 6/2019), а у вези члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС“, број 29/2020),
члана 29. став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009 - други закон, 104/2009 други закон, 10/2015 и 36/2018), а у вези члана 61. став 1. алинеја 3. Одлуке о социјалној заштити општине
Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 24/2017) Општинско веће општине Нови Бечеј је на 125.
седници одржаној дана 15.04.2020. године донело следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Социјално угроженим грађанима у општини Нови Бечеј додељују се пакети у вредности од по 2.500,00
динара на име помоћи због тешке материјалне и опште ситуације изазване пандемијом вируса COVID19, за потребе обезбеђивања основних животних намирница и средстава за хигијену, и то за 750
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грађана, а према списку који је доставио Центар за социјални рад у складу са проценом стручног тима
Центра, у укупној вредности од 1.875.000,00 динара.
2. Одлука из претходне тачке овог закључка извршиће се на терет средстава буџета општине Нови Бечеј
и то: раздео 4, позиција 107, програм 11 – социјална и дечија заштита, програмска класификација ПА
001-– подршка материјално угоржених лица/породица, функционална класификација 070 – социјална
помоћ угроженом становништву, конто 472931.
3. Налаже се Општинској управи да ради реализације овог закључка изврши набавку предметних пакета у
складу са чланом 131. е) Закона о јавним набавкама.
4. Овај закључак доставити Одсеку за финансије и привреду Општинске управе ради реализације.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Имајући у виду тешку материјалну и општу ситуацију изазвану светском пандемијом корона вируса COVID-19,
те материјалну, а тиме и егзистенцијалну угорженост најсиромашнијег слоја наше општине, имајући у виду и
њихову немогућност да својим радом зараде за преживљавање у овим тешким условима, донета је одлука као
у изреци закључка са намером да се помогне овом делу становништва наше општине
Број: III 02-400-66/2020
Дана: 15.04.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и члана 34.
Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016, 18/2017 и
8/2018), начелник Општинске управе Нови Бечеј, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
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Јована Шљапић
Невена Црквењаков
Мирјана Миљевић
Милица Мишић
Марта Гвозденовић
Микица Станковић
Данијела Бешчаревић
Данијела Милованов
Маријана Пајић
Саша Станулов
Владимир Ковачев
Веселин Бошков
Јован Огњеновић
Александар Андонов
Иван Петровић
Милана Маљах
Славица Стојић
Јасмина Исаков
Средоје Станаћев
Драгана Дујин Пецарски
Милош Ђорђевић
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II
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих изван
здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

III

IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 0355-3/2020 од 20. марта 2020. године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Број: IV 03-55-4/2020
Дана: 21.04.2020.године
Нови Бечеј

Начелник Општинске управе
Тамара Попов с.р.

САДРЖАЈ
ПОСЕБАН ДЕО
Назив акта
1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
2. Закључак о социјално угроженим грађанима у општини Нови
Бечеј додељују се пакети у вредности од 2.500,00 динара, због
тешке материјалне и опште ситуације изазване пандемијом
вируса COVID-19
3. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
и издавање потврде о смрти
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Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Марица Бешлин, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: marica.beslin@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8,
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs

