
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 8                         Нови Бечеј  08.04.2005. године              година XLI 

 
1. 
 
 На основу члана 4. и 16. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне 
односе општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 7/2005), 
Скупштина општине Нови Бечеј донела је  

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА У САВЕТА ЗА 
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
1. Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 29. марта 2005. 

године, основала Савет за међунационалне односе општине Нови Бечеј, 
који чине представници националних и етичких заједница. 

2. Представнике у Савет за међунационалне односе могу имати заједнице 
са више од 1 % учешћа у укупном становништву општине. 

 У општини Нови Бечеј услове из става 1. испуњавају следеће заједнице: 

• Срби чије је учешћа у укупном броју становника                   
69,94 % 

• Мађари                 -//-           19,22 
% 

• Роми   -//-             3,59 
% 

• Југословени  -//-             2,10 
% 

3. У Савет се  бира укупно осам чланова, по два из сваке заједнице из 
тачке 2 ове Одлуке. 

4. Кандидата за члана савета може предложити:  
• Група грађана - најмање 10 припадника одређене заједнице, из 

тачке 2. ове Одлуке 

• Одборник Скупштине општине Нови Бечеј, из заједнице којој и 
сам припада; 

• Удружење регистровано за очување националних, етничких, 
културних и других посебности одређене заједнице. 

      5. Предлог за кандидата садржи: 
• личне податке о кандидату (име и презиме, адреса, лични 

број), 

• писмену изјаву кандидата о националној или етничкој 
припадности,  

• доказ да је предлог поднет од овлашћеног предлагача 
(писмене изјаве о националној припадности свих лица – 
припадника одређених заједница). 
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Предлози се подносе на адресу Скупштина општине Нови Бечеј – за 
Административно мандатну комисију Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 
8, у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нови Бечеј“ и средствима јавног информисања. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број:01-020-11/2005                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.04.2005.год.                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Нови Бечеј                                                                     Добривој Рашков с.р. 
 
2.  
 На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за чланове савета 
месне заједнице Ново Милошево  и члана 25. Статута Месне заједнице Ново 
Милошево,  председник Скупштине општине Нови Бечеј, донео је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месне заједнице Ново Милошево. 
 

II 
 Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу избора, да 
обави техничке припреме за спровођење избора, да одреди време гласања, 
образује Бирачке одборе, утврди и прогласи резултате избора као и да врши 
друге послове одређене законом и статутом  Месне заједнице Ново Милошево. 
 

III 
 

 У Комисију се именују: 
 
За председника  
-Бешлин Марица  
 
За заменика председника 

- Ђукичин Жива  
За чланове 
 
- Исаков Бојана 
- Бочарски Драган 
- Голушин Олгица 
- Влаховић Властимир 
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IV 
Ово решење објавити у „Службеном  листу општине Нови Бечеј“. 

 
Број: 01-02-012/2005                                                      Председник 
Дана: 08.04.2005.године                                              Скупштине општине      
Нови Бечеј                Рашков Добривој с.р. 
 
 
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 ШАХОВСКОМ КЛУБУ „МЛАДОСТ“ БОЧАР 7.000,00 динара 
, на име трошкова организовања  меморијалног турнира „Маринковић Живко“ 
 

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 78 – Заједнички 
трошкови  , 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: 04-400-10/2005                         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Дана: 29.03.2005.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 
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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 ромског фолклора „РОМАНО ИЛО“  Нови 
Бечеј  50.000,00 динара , на име трошкова организовања  програма за дан Рома 
и 10.000,00 на име накнаде за кореографа.  
 

II 
 Средства из тачке И овог решења у укупном износу од 60.000,00  
користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација и 
књижиће се у оквиру раздела 6. Култура  ,  функционалне класификације 820, 
позиције 76 – Услуга културе према програмима  , 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: 04-400-11 /2005                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Дана: 11.04.2005.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 

 


