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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 15            Нови Бечеј    27.12.2011. године                          година   XЛВ 
 

 
1. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 54/09 и 
73/10), члана 32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, 
број 129/07 и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине 
Нови Бечеј је на седници од 27.12.2011. године, донела  
 

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ  НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I  ПРИХОДИ 
 

Члан 1. 
Члан 1. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 

Бечеј“ број: 19 /2010) мења се и гласи:  

 
Укупни приходи буџета општине Нови Бечеј за 2011. годину (у даљем тексту: 

буџет), планирају се у следећим износима у:   
Табели 1. 
 Мења се у приходима:  

1. Економска класификација 711111- Порез на зараде износ од „105.000.000,00“ 

динара замењује се износом од  „126.000.000,00“ динара 

Односно 

 

2. Економска класификација 741522 - Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта износ од „18.000.000,00“ замењује износом 

„25.000.000,00“ динара,  

Односно 

 

3. Економска класификација 744151 - Текући добровољни трансфери од физичких и 

правниих лица износ од „10.000.000,00“ замењује се износом од  „15.000.000,00“ 

динара. 

Односно 

4. Укупни приходи буџетских средстава у износу од „511.000.000,00“ замењује се 
износом од „544.000.000,00“ динара односно износ укупних прихода у износу од 
„583.000.000,00“ динара замењује се износом од „616.000.000,00“ динара, 
Односно 
 

Члан 2. 
Члан 2. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови 

Бечеј“ број: 19 /2010) мења се и гласи: 
Буџет општине за 2011. годину састоји се од: 
1) прихода у износу од 607.000.000,00 динара;   
2) издатака у износу од 616.000.000,00 динара 
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3) буџетског суфицита у износу од 9.000.000,00 динара. 
 Суфицит из става 1. овог члана користиће се у 2011. години у износима од: 5.000.000,00 
динара за намене за која су примљена од других нивоа власти 500.000,00 су намеска 
средства косника и трошиће се према намени и 3.500.000,00  за отплату кредита банкама 
 

II РАСХОДИ 

Члан 3. 
Члан 3. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови 

Бечеј“ број: 19 /2010) мења се и гласи: 
 Издаци буџета , по основним наменама, утврђени су у следећим износима :                                                                                 
Табела 2. 
 

Мења се у расходима:  
Економска класификација   424000 – Специјализоване услуге  износ буџетских средстава  

од „102.070.000,00“ динара замењује се износом од  „135.070.000,00“ динара односно износ 

укупних средстава од „106.250.000,00“ динара замењује се износом од „139.250.000,00“ 

динара 

односно 

 

Укупни расходи буџетских средстава у износу од „511.000.000,00“ замењује се износом од 
„544.000.000,00“ динара односно износ укупних расхода у износу од „583.000.000,00“ 
динара замењује се износом од „616.000.000,00“ динара 
Односно 
 

Члан 4. 
Члан 4. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број: 19 /2010) мења се и гласи: 

 
 Укупна средства у износу од 616.000.000,00 динара (Средства буџета у износу од 
544.000.000,00 динара и средстава прихода из изворних активности директних и 
индиректних корисника средства буџета у укупном износу од 72.000.000,00 динара)   
распоређују се по врстама издатака и корисницима, и то: 
Табела 3. 
 

1. Раздео 2, глава 2.4 – средства за развој туризма , позиција 39/2 –Дани од значаја 

за општину од средстава донације -  економска класификација  424000 -  износ од  

„10.000.000,00“ динара замењује се износом од „15.000.000,00“ динара 

Односно 

 

2. Раздео 12, глава 12.7 , позиција 212 – Остала  комунунална потрошња - економска 

класификација 424000 -  износ од  „6.500.000,00“ динара замењује се износом од 

„27.5000.000,00“ динара 

Односно 

 

3. Раздео 16 , глава 16.1  позиција 226 – расходи из средстава од закупа 

пољопривредног земљишта, економска класификација  424000 – износ од  

„15.000.000,00“ динара замењује се износом „22.000.000,00“ динара 

Односно 

 



 335 

4. Укупни расходи буџетских средстава у износу од „511.000.000,00“ замењује се 
износом од „544.000.000,00“ динара односно износ укупних расхода у износу од 
„583.000.000,00“ динара замењује се износом од „616.000.000,00“ динара 

 
Члан 5. 

У Члану 10. став 1, тачка 2 Одлуке о буџету општине Нови Бечеј ( „Службени 

лист општине Нови Бечеј“ број: 19 /2010) мења се и гласи: 
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по решењу које доноси 
председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих 
раздела: 
 
- Раздео 2. Послови општинске управе ,  Глава 2.4.2 – Развој туризма  у износу  
од 31.600.000,00 динара буџетских средстава  
 
Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном листу општине Нови Бечеј” . 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Броj: II 02-400-10/2011                                                                     Председник                                                
Дана: 27.12.2011. године         Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Добривој Рашков с.р.                          
 


