СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 19

Нови Бечеј 09.12.2005. године

година XЛИ

1.
На основу члана 11. Закона о јавним службама (″Службени гласник РС″
бр.42/91 и 71/94 ) и члана 3 Одлуке о општинском већу (″Службени лист општине
Новби Бечеј″, бр. 14/2004) Општинско веће Нови Бечеј на својој седници одржаној
дана 09.12.2005. године , донело је

РЕШЕЊЕ
о овлашћењу за оверу образаца за обрачун и исплату зарада
у јавним службама и месним заједницама
I
Овлашћује се Станисављев Зора, помоћник начелника за буџет и
финансије да приликом исплате зарада у јавним службама чији је основач
Скупштина општине Нови Бечеј и месним заједницама, оверава образац: „ПП ОД –
Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
осигурање на зараде / накнаде за месец ___ (коначна исплата /део____) 200__
године“ .
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-121-1/2005
Дана: 09.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.

2.
На основу члана 19. Закона о буџету Републике Србије ("Службеном
гласнику РС", бр. 106/2005), члана 2. тачка 7. Закона о буџетском систему
("Службеном гласнику РС", бр. 9/2002 и -2005) и члана 13. Одлуке о општинском
већу («Сл.лист Општине Нови Бечеј , бр. 14/2004.) Општинско веће општине Нови
Бечеј, на седници од 09.12. 2005. године, донело је
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ЗАКЉУЧАК
о усклађивању основице и коефицијената за обрачун зарада запослених
у месним заједницама
I
Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему којим је утврђено да су
месне заједнице индиректни буџетски корисници јединице локалне самоуправе, а
применом члана 19. Закона о буџету Републике Србије ограничен је раст плата
запослених који се финансирају из буџета односно, који су у трезору општине Нови
Бечеј или им је Скупштина општине оснивач, те се:
НАЛАЖЕ месним заједницама да ускладе коефицијенте запослених са
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима („Сл. Гласник РС“, бр. 69/02, 61/03, 70/03
и 76/05), као и да испоштују основицу за обрачун зарада коју је прописала Влада
Републике Србије.
О предузетим мерама обавестити Општинско веће накасније до 25.12.2005.
године.
II
Овај закључак објавити у службеном листу општине Нови Бечеј“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 121-2/2005
Дана: 09.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т.Ђукичин 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 буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) 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
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КУМАНЕ средства у износу од 10.000,00 динара, на име
Српске Православне Црквене Општине у Куманима .
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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 Одсек за буџет и финансије
Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

Број: IV-04-400- 88/ 2005
Дана: 21.11.2005.г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.

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 буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) 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 од 23.600,00 динара на име донације за поправку централног
грејања на објекту „Водоторња“ у Зрењанину.
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 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".

Број:IV-04-400- 89/ 2005
Дана: 21.11.2005.г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.

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 буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) 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
КАРАТЕ КЛУБ „ЈЕДИНСТВО“ Нови Бечеј средства у износу од 30.000,00 динара .
II
Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 7. Физичка
култура , функционалне класификације 810, позиције 77/3 – Специјализоване
услуге , 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".

Број: IV-04-400-90/2005
Дана: 22.11.2005.г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.

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 буџету општине Нови Бечеј
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("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) 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
ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Нови Бечеј средства у износу од 15.000,00 динара , на
име трошкова организовања „Дана општине“.
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 – Услуге културе , 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".

Број: IV-04-400-91/2005
Дана: 30.11.2005.г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.

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 буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2004 ) 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
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БЕРЕШ АРАНКИ из Новог Бечеја средства у износу од 40.000,00 динара , на име
помоћи за трошкове лечења.
II
Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 11. Буџетски
фондови , функционалне класификације 070, позиције 90 – Накнада за социјална
давања из буџета, Економска класификација 472000 .
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".

Број: IV-04-400-92/2005
Дана: 08.12.2005.г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Аца Т. Ђукичин с.р.
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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

