
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 10                   Нови Бечеј  01.06.2005. године                  година XLI 

 
1. 
 
 На основу члана 8. став 3. Закона о средствима у својини Републике 
Србије („Сл.гласник РС“бр.53/95... и 32/97), и члана 40.став 1. тачка 11. Статута 
општине Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј бр.7/2002), Председник 
општине Нови Бечеј, уз сагласност коју је Општинско веће дало на седници од 
25.05.2005. године, донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
  I 

 Даје се у закуп пословни простор у Новом Милошеву улица Маршала 
Тита 121  уписан у листу непокретности број 412 К.О.Ново Милошево парцела 
број  3210, у државној својини са правом коришћења општине Нови Бечеј, 
Дорословац Радовану из Новог Милошева: 

1. на период до 40 година 
2. по месечној цени од  ½ просечне нето зараде у Републици Србији по 

последњем објављеном податку у моменту исплате . 
3. за обављање угоститељске, културно-забавне и спортске делатности. 
 

II 
 Ово решење донето је на основу спроведеног поступка и предлога 
Комисије за давање у закуп пословног простора, а сходно Одлуци о условима 
издавања и висини закупнине пословног простора у државној својини са 
правом коришћења општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 5/98). 

    III 

 Уговор о давању у закупу пословног простора у складу са чланом 13.и 
14. наведене Одлуке закључиће се по добијању сагласности Републичке 
дирекције за имовину. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 
 Број:II 01-361-1/1                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.05.2005. године                                             Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
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2.  
 
 На основу члана 8. став 3. Закона о средствима у својини Републике 
Србије („Сл.гласник РС“бр.53/95... и 32/97), и члана 40.став 1. тачка 11. Статута 
општине Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј бр.7/2002), Председник 
општине Нови Бечеј, уз сагласност коју је Општинско веће дало на седници од 
25.05.2005. године, донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
 
I 

 
 Даје се у закуп пословни простор у Новом Бечеју улица Светозара 
Милетића 2, уписан у листу непокретности број 1 К.О.Нови Бечеј парцела број  
6499/2, зграда површине 56,00м2 у државној својини са правом коришћења 
општине Нови Бечеј, Трајлов Милану из Новог Милошева Ђорђа 
Јоановића 31а: 

4. на период до 10 година 
5. по месечној цени од  10.000,00 динара, која ће се увећавати за утврђени 

коефицијент раста цена у Републици Србији по последњем објављеном 
податку у моменту исплате. 

6. за обављање угоститељске делатности. 
 

 II 
 

 Ово решење донето је на основу спроведеног поступка и предлога 
Комисије за давање у закуп пословног простора, а сходно Одлуци о условима 
издавања и висини закупнине пословног простора у државној својини са 
правом коришћења општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 5/98). 
 

          III 
 

 Уговор о давању у закупу пословног простора у складу са чланом 13.и 
14. наведене Одлуке закључиће се по добијању сагласности Републичке 
дирекције за имовину. 
 

          IV 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 
 Број:II 01-361-1/2                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 25.05.2005. године                                                Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј 
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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  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се АП Војводини  средства у износу од 150.000,00 динара 
за помоћ угроженим од поплава у средњебанатском округу и пренеће се на 
рачун за ту намену. 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 13. Остали 
расходи  ,  функционалне класификације 490, позиције 168.2 – Остале законске 
обавезе  , Економска класификација 484111 . 
 

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: 04-400-13 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 26.04.2005.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  
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј  средства у 
износу од 5.000,00 динара за организаовања промоције Збирке соло песама  
 

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 70 – Специјализоване услуге  , 
Економска класификација 424000. 
 

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: 04-400-14 /2005                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 05.05.2005.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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се КУГЛАШКОМ КЛУБУ „ЈЕДИНСТВО“ Нови Бечеј  средства 
у износу од 12.000,00 динара за трошкове учешћа на светском првенству  
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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 7. Физичка 
култура  ,  функционалне класификације 810, позиције 77/2 – Специјализоване 
услуге  , Економска класификација 424000. 
 

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: 04-400-15 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Дана: 05.05.2005.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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу до 100.000,00 динара за помоћ 
угроженим подручјима општине Сечањ.  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 14. Остали 

расходи  ,  функционалне класификације 490, позиције 169/3 – ПОмоћ 
поплављеним подручјима, Економска класификација. 
 

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

и привреду.  
 



 73

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

 
 
Број: 04-400-16 /2005                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 05.05.2005.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 локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)   
Председник  општине Нови Бечеј   доноси  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу до 300.000,00 динара за трошкове 
прскања комараца . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12 
Комунална потрошња  ,  функционалне класификације 620, позиције 156 – 
Специјализоване услуге, Економска класификација 424000,  подпозиција б/3 
 

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: 04-400-18 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 20.05.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се УДРУЖЕЊУ ДИСТРОФИЧАРА СРЕДЊЕГ И 
СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА КИКИНДА   средства у износу од 10.000,00 динара 
. 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

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: 04-400-19 /2005                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Дана: 20.05.2005.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  
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се  Дому културе општине Нови Бечеј средства у износу од   
40.000,00 динара, на име награде за изванредно ангажовање запослених и 
директора Дома на организовању „Музичког фестивала деце Војводине“ и 
„Обзорја на Тиси“. 

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 66 – Награде, бонуси и остали 
посебни расходи  , Економска класификација 416112 . 
 

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: IV-04-400-20 /2005                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 30.05.2005.г.                                                        Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
10. 

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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ГРУПА „ПААД“ Нови Бечеј  средства у износу од 
20.000,00 динара . 
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II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

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:IV-04-400-21/2005                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 26.05.2005.г.                                                  Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
11. 

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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НОВО МИЛОШЕВО  средства у 
износу од 10.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. 

Комунална потрошња, месне заједнице и јавна предузећа   ,  функционалне 
класификације 620, позиције 119 – Материјал , Економска класификација 
426000 . 
 

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: ИВ-04-400-22/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 31.05.2005.г.                                                           Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   

                                                                              
12. 

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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КУМАНЕ  средства у износу од 
10.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. 
Комунална потрошња, месне заједнице и јавна предузећа   ,  функционалне 
класификације 620, позиције 134 – Материјал , Економска класификација 
426000 . 
 

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: IV-04-400-23/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 31.05.2005.г.                                                         Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
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13. 
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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БОЧАР  
средства у износу од 70.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 3. Основно 
образовање ,функционална класификација 912, позиција 29 , економска 
класификација 463000 –трансфери другим нивоима власти а за намену 425000- 
Текуће поправке и одржавање 
 

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: IV-04-400-24/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 31.05.2005.г.                                                       Аца Т. Ђукичин с.р. 
Нови Бечеј   
 
14. 

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 буџету општине Нови Бечеј 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004) раздео 15 Средства 
резерве, позиција 177. ,   Економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ „22.ЈУН“ Ново Милошево  средства у 
износу од  10.000,00 динара . 
 

II 
 Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за 
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 10. Средства 
за остале потребе  ,  функционалне класификације 160, позиције 85 – 
Удружења грађана  , Економска класификација 481000 . 
 

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: IV-04-400-25/2005                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 01.06.2005.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 2005 годину износи 
1.000,00 динара, уплата на жиро рачун број 840-1171741-88 

Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 


