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Број 4                            Нови Бечеј  27.05.2004. године                             година    XL 

 
1.  

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима (″Службени гласник РС″, 

број 20/77,24/85,6/89,53/93,67/93 и 48/94), члана 2. и 4. став 1. тачке 9. Закона о 

комуналним делатностима (″Службени гласник РС″, број 16/97 и 42/98) и члана 16. став 1. 

тачке 6. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 27.05. 2004. године, 
донела је  
 

О Д  Л У К У 
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 

 
И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван 
употребе гробља, одржавање и уређење гробља као и други услови везани за обављање 
погребних услуга на територији општине Нови Бечеј.  
 Уређење и одржавање гробља и сахрањивање је комунална делатност од општег 
интереса, која обухвата опремање простора за сахрањивање, изградњу и одржавање 
стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге и крематоријума, 
одржавање гробова, укоп или кремирање умрлих, њихов превоз и пренос и пружање 
других погребних услуга.  
 

Члан 2. 
 Уређење и одржавање гробља и сахрањивање на територији општине обавља: 

- у Новом Бечеју ЈП ″Комуналац″ Нови Бечеј,  

- у Новом Милошеву КЈП ″Компред″ Ново Милошево,  

- у Куману и Бочару месне заједнице. 
 

Члан 3. 
 Обављање појединих послова из оквира ове комуналне делатности ЈП ″Комуналац″ 

Нови Бечеј и КЈП ″Компред″ Ново Милошево може поверити другом предузећу или 

предузетнику у складу са законом, под условима и на начин утврђеном посебном Одлуком 
скупштине општине.  
 До доношења посебне Одлуке из става 1. овог члана, услове и начин поверавања 
појединих послова одређују Управни одбори јавних комуналних предузећа.  
 

Члан 4. 
Гробљем се у смислу закона и ове Одлуке сматра земљиште које је одговарајућим 

урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање.  
Гробља одређена за сахрањивање налазе се: 
- у Новом Бечеју - на парцели број  3399/3 и на парцели број 615 (Јеврејско 

гробље), 
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- у Новом Милошеву на парцели број 1599 (Карловачко гробље), 2438 (Ново 
беодранско православно гробље), 2978 (Старо беодранско православно и католичко 
гробље) и 2984 (Јеврејско гробље), 

- у Куману - на парцели број 1738 и 
- у Бочару - на парцели број 446 (Православно гробље) и 1024 (Католичко  

гробље). 
   

Члан 5. 
Постојеће гробље у редовној употреби се ставља ван употребе одлуком Скупштине 

општине Нови Бечеј. 
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за друге 

намене према урбанистичком плану по истеку рока почивања за сва гробна места или 
после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за која још није 
истекао рок којим је продужено почивање посмртних остатака. 

Одлуку о одређивању земљишта за ново гробље доноси Скупштина општине у 
складу са одговарајућим урбанистичким планом.  
 

II УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 
 

Члан 6.  
О уређивању и одржавању гробља старају се субјекти из члана 2. ове Одлуке, 

према годишњем Програму уређивања и одржавања гробља, који доносе до 31. јануара 
текуће године.   

Програм из става 1. овог члана  нарочито садржи: врсту и обим радова, као и 
висину средстава потребних за његову реализацију. 
 

Члан 7. 
 Гробље мора бити ограђено, а капија, када гробље није отворено за посетиоце, 
мора бити закључана.  
 На гробљу мора бити засађено и одржавано зеленило према Програму уређивања и 
орџавања гробља.    
 Уређивање и одржавање прилазних путева и стаза ће се вршити према Програму 
уређивања и орџавања гробља.     
 

Члан 8. 
 Простор на гробљу намењен за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се 
налазе гробна места. Парцеле и гробна места обележавају се бројевима. 
 Под гробним местом, у смислу ове Одлуке, подразумева се гроб и гробница. 
 

Члан 9. 
 Гроб је гробно место у које се на класичан начин сахрањују посмртни остаци 
умрлог.  

Дубина гроба од површине земље износи најмање 1,60 м, ширина најмање 1,20 м, 
дужина најмање 2,30 м, а висина хумке над гробом која га штити од атмосферских вода 
најмање 0,40 м.  
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Члан 10. 
 Гробница је гробно место изграђено од тврдог материјала у које се сахрањују 
посмртни остаци једног или више умрлих, са отвором на погодном месту довољно 
пространом за несметано уношење или изношење посмртних остатака умрлог. Свод за 
гробнице мора бити армиран, а изнад гробнице се по правилу ставља надгробна плоча. 
 Дубина гробнице од горње ивице сандука износи најмање 1 м, а може бити и већа 
уколико се гробница користи за сахрањивање више лица у вертикалном низу. Ширина 
гробнице износи најмање 1,50 м, а дужина најмање 2,50 м.   
 Унутрашња просторија гробнице мора бити изграђена од материјала који ће 
спречити продирање подземних вода и обезбедити сигурност гробнице, као и довољно 
пространа за несметан смештај посмртних остатака умрлих.  
 У одобрењу за изградњу гробнице утврђују се димензије гробнице и одређује 
максималан број места за сахрањивање посмртних остатака   
  

Члан 11. 
 О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима старају се лица којима 
је гробно место дато на коришћење, а која могу уређивање и одржавање гробних места 
поверити субјектима из члана 2. ове Одлуке. 
 

Члан 12. 
 За постављање, преправку и уклањање споменика и других предмета на гробним 
местима потребно је писмено одобрење субјеката из члана 2. ове Одлуке.  
 За предузимање било какве радње на споменику или другом предмету на гробљу 
или гробници, који има својство споменика културе, потребно је прибавити писмену 
сагласност Завода за заштиту споменика. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке су дужни да без одлагања обавесте Комуналног 
инспектора о извођењу радова без одобрења из става 1. и 2. овог члана. 
 

Члан 13. 
 Занатски радови на гробљу за које је прибављено одобрење у смислу претходног 
члана ове Одлуке, могу се обављати под следећим условима: 
 1. да се изводе тако да се до највеће мере очува мир и достојанство гробља, 
 2. грађевински материјал (песак, шљунак и др.) дозвољено је држати на гробљу 
само за најкраће време које је неопходно за извршење радова, и то тако да се тиме не 

омета приступ и кретање посетилаца гробља, а у случају прекида као и после завршетка 
радова, извођач је дужан да градилиште без одлагања доведе у првобитно стање, 
 3. за превоз материјала потребног за извођење занатскух радова на гробљу могу се 
користити само путеви и стазе које одреде субјекти из члана 2. ове Одлуке, 
 4.  ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови 
се морају одмах обуставити и о томе обавестити субјекти из члана 2. ове Одлуке, 
 5. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају 
без одлагања предати субјектимз из члана 2. ове Одлуке, 
 6. точећа места на водоводу морају се после употребе затворити, а алат се не сме 
прати на чесми. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке могу забранити обављање занатских радова на 
гробљу извођачу ако се не придржава одредаба из претходног става или других одредаба 
о раду на гробљу.  
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 Субјекти из члана 2. ове Одлуке могу забранити извођење занатских радова на 
гробљу или појединим деловима гробља у одређено доба дана или одређене дане или 
одређено доба године.  
 

Члан 14. 
 На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака које 
нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу. 
 Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен 
обележјима који изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална 
и друга осећања грађана.   
 

III САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 15. 

 Под сахрањивањем у смислу закона и ове Одлуке, сматра се покопавање посмртних 
остатака умрлог и друге радње које се у том циљу предузимају. 
 

Члан 16. 
 Сахрањивање се врши у складу са законом.  
 

Члан 17. 
 Покопавање посмртних остатака умрлог врши се на гробљу које је у употреби. 
 Ван гробља је забрањено сахрањивање. 
 

Члан 18. 
 Гробље у Новом Бечеју мора имати просторију која служи за чување посмртних 
остатака умрлог до сахрањивања и испраћај посмртних остатака (у даљем тексту: 
мртвачница).  
 

Члан 19. 
 Посмртни остаци, по утврђеној смрти, али најмање два сата пре времена одређеног 
за сахрану, преносе се на гробље и до сахране чувају у мртвачници, ако на гробљу 
постоји мртвачница.  
 Посмртни остаци могу се, са одобрењем верске заједнице чувати у црквама, 

капелама и другим објектима који су намењени за вршење верских обреда до сахране.  
 Забрањено је кретање погребне поворке у Новом Бечеју.  
 

Члан 20. 
 Пренос посмртних остатака може се вршити само у специјализованим возилима. 
Приликом преноса посмртни остаци морају бити смештени у мртвачки сандук. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке су дужни да обезбеде пренос посмртних остатака 
сваког дана од 8 до 20 сати. 
 

Члан 21. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке су дужни да обезбеде покопавање посмртних 
остатака умрлог сваког дана укључујући и нерадне дане и то: 
 - од 01. априла до 30. септембра од 8 до 18 сати 
 - од 01. ктобра до 31. марта од 8 до 16 сати. 
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Коришћење гробног места 
 

Члан 22. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке дају на коришћење гробна места  породици, 
сродницима или лицу које обезбеди сахрањивање умрлог ( у даљем тексту: корисник 
гробног места)  . 

Субјекти из члана 2. ове Одлуке дужни су да воде евиденцију парцела и гробних 
места са именима сахрањених лица и датумом сахране и преносу посмртних остатака и 
друге евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности.  
 

Члан 23. 
 Код прве сахране гроб се даје на коришћење на време од 10 година, а горбница на 
време од 50. година. 
  

Члан 24. 
 Међусобна права и обавезе између корисника гробног места и субјеката из члана 2. 
ове Одлуке уређују се писаним уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од 
три месеца од дана сахрањивања умрлог.  
 Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време, сагласно ставу два 
претходног члана ове Одлуке. 
 Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет.  
 

Члан 25. 
Гробно место се може за живота резервисати уз плаћање посебне накнаде. 
Лице које је резервисало гробно место, дужно је исто оградити у року од три 

месеца од дана резервисања.   
 

Члан 26. 
 Корисник гробног места и друга лица која за то имају интерес, имају право да по 
истеку рока из уговора из члана 23. ове Одлуке, продуже рок почивања, под условом да 
се гробно место уредно одржава и да је плаћена накнада за протекло време почивања.  
 Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља, 
која су стављена ван употребе.  
 У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада 

његовом наследнику. Ако је више лица оглашено за наследника, ова лица су дужна да 
споразумно одреде корисника гробног места и о томе писмено обавесте субјекте из члана 
2. ове Одлуке.         

 
Члан 27. 

 Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од 
дана сахрањивања (у даљем тексту: рок обавезног почивања).  
 У гроб за који није истекао рок обавезног почивања може се извршити 
сахрањивање само уз писмену сагласност корисника гробног места. 

 
Члан 28. 

 Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок из уговора, а рок 
почивање није продужено, субјекти из члана 2. ове Одлуке преносе у посебан заједнички 
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гроб или гробницу о чему се води посебна евиденција и трајно чувају подаци о лицима 
чији су посмртни остаци пренети.  
 Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана субјекти из члана 2. 
ове Одлуке су дужни да писмено опомене корисника гробног места да ће уколико у року 
од 30 дана не продужи рок почивања, извршити пренос у посебан заједнички гроб или 
гробницу и одредити другог корисника тог гробног места, а надгробна обележја и друге 
предмете уклонити без обавезе њиховог чувања. 
 У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога 
субјекти из члана 2. ове Одлуке ће путем обавештења у средствима јавног информисања 
позвати корисника гробног места да поступи у складу са ставом 2. овог члана, указујући 
на последице пропуштања.  
 

Члан 29. 
Ископавање посмртних остатака врши се у складу са законом. 

Трошкове ископавања и пренос посмртних остатака, надгробних споменика и 
других предмета са гробног места сноси лице које тражи ископавање посмртних остатака.  
 

IV РЕД НА ГРОБЉУ 
 

Члан 30. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке су дужни да обезбеде одржавање реда и мира на 
гробљу.  
 Гробље је отворено за посетиоце сваког дана и то: 
 - од 01. априла до 30. септембра од 7 до 20 сати 
 - од 01. октобра до 31. марта од 7 до 19 сати. 

 
Члан 31. 

 На гробљу је забрањено: 
 1. улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце, 
 2. отварање гробова и гробница без одобрења, 
 3. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица, 
 4. прескакање ограде или насилно отварање капије, 
 5. гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада, 
 6. спаљивање или бацање увелог цвећа, венаца или других отпадака ван места 

која су за то одређена, 
 7. гажење, прљање и скрнављење гробних места, 
 8. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на 
гробним местима), 
 9. наношење штете објектима који служе за употребу и одржавање гробља или за 
чување посмртних остатака умрлог или који су намењени за вршење верских обреда,  
 10. непристојно понашање, ометање чина сахране или на други начин нарушавање 
мира на гробљу, 
 11. увођење животиња, 

12. вожење бицикла, мотоцикла, и другог моторног возила ако то није одобрено 
посебном дозволом субјеката из члана 2. ове Одлуке, 
 13. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати цвеће 
и друге предмете, 
 14. остављање хране на гробним и другим местима, 



     Страна 62                                        Нови Бечеј, 27.05.2004. године                     Број 4 

 

 15. продавање било какве робе без одобрења субјеката из члана 2. ове Одлуке, 
 16. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за цвеће, ограда и др. на 
патосу гроба, односно гробнице уколико то није предвиђено пројектом за споменике, 
 17. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, 
шибља и другог растиња без дозволе субјеката из члана 2. ове Одлуке. 
  

Члан 32.  
Субјекти из члана 2. ове Одлуке одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на 

гробљу дужни су да истакну на видном месту на улазу у гробље. 
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке на гробљу на којем постоји мртвачница, утврђују 
ред коришћења и понашања у мртвачници (услови коришћења, време посета, место за 
држање венаца и цвећа, коришћење свећа код обреда и сл.) и дужни су да истакну на 
видном месту на улазу у мртвачницу. 
 

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 33. 
Средства за обављање и развој комуналне делатности уређење и одржавање 

гробља и сахрањивање се обезбеђују из прихода од продаје комуналних услуга, дела 
накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта, самодопсиноса, као и других 
извора у складу са законом.   
 Субјекти из члана 2. ове Одлуке одлучују уз сагласност Извршног одбора 
скупштине општине о цени комуналне услуге на основу елемената за образовање цена 
комуналних услуга утврђених законом.  
 

Члан 34. 
 Накнаду за закуп гробног места утврђују субјекти из члана 2. ове Одлуке уз 
сагласност Извршног одбора скупштине општине у годишњем износу и ова накнада се 
плаћа за период од једне до десет година унапред. 
 
ВИ. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 35. 

 Ако дође до поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и 

одржавању гробља и сахрањивању услед више силе или других разлога који нису могли 
предвидети, односно спречити, субјекти из члана 2. ове Одлуке су дужни да без одлагања 
предузму мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида и то:  
 1. радно ангажују запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога 
због којих је дошло до прекида у обављању послова одржавања и уређивања гробља и 
сахрањивања. 
 2. хитно поправи и замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује обављање 
послова, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија, и 
 3. предузму и друге мере које утврди орган локалне самоуправе надлежан за 
комуналне послове 
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Члан 36. 
 У случајевима из претходног члана ове Одлуке субјекти из члана 2. ове Одлуке су 
обавезни да истовремено са предузимањем мера обавесте орган локалне самоуправе 
надлежан за комуналне послове о разлозима поремећаја или прекида као и о предузетим 
мерама. 

Члан 37. 
 У случају прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању услед штрајка, субјекти из члана 2. ове Одлуке су у обавези да обезбеде 
минимум процеса рада у складу са законом и актом оснивача.  
 

VII НАДЗОР 
 

Члан 38. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција. 

 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 39. 

 Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако не поступи по одредбама члана 6; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 
28; 30; 31; 32; 35; 36. и 37. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 50,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 
 Новчаном казном у износу од 500,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана и предузетник. 
 

Члан 40. 
 Новчаном казном у износу од 50,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које поступи противно одредбама члана 11; 12. став 1. и 2; 13; 14; 17; 19; 
25. и 31. ове Одлуке. 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 41. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и 
гробљима (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/85,8/88,5/90,2/93,5/93, 

7/93,9/93,4/94,7/94,5/99). 
 

Члан 42. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-35-3/2004                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.05.2004.године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                 Милован Баштованов 
с.р. 
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2. 
На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима (″Службени гласник 

РС″, број 16/97 и 42/98), члана 22. Закона о условима за обављање промета робе, вршења 

услуга у промету робе и инспекцијском надзору (″Службени гласник РС″, број 

39/96,20/97,46/98,34/2001 и 80/2002) и члана 16. став 1. тачке 6. Статута општине Нови 
Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови 

Бечеј, на седници одржаној 27.05.2004. године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЦА И ПРУЖАЊУ УСЛУГА НА ЊИМА 

 
Члан 1. 

  У члану 28. Одлуке о одржавању пијаца и пружању услуга на њима  (″Службени 

лист општине Нови Бечеј″, број 3/2001 и 4/2003) додаје се став 2. који гласи: 

 ″Забрањено је вршити промет робе из члана 10/а и 10/б ове Одлуке, ван пијачног 

простора.″ 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службениом листу 

општине Нови Бечеј″.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-352-3                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.05.2004.године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                Милован Баштованов с.р. 
 
3. 

На основу члана 217. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник РС″, број 

9/2002 и 33/2004), члана 16. став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј (″Службени 

лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници 

одржаној 27.05. 2004. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
о стављању ван снаге Одлуке о начину утврђивања назива улица и тргова  

 
 

Члан 1.  
 Ставља се ван снаге Одлука о начину утврђивања назива улица и тргова 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/96).  

 
Члан 2.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01-352-4/2004                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.05.2004.године                                                               Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                              Милован Баштованов с.р.       
 
4.       

На основу члана 5. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије 
(″Службени гласник РС″, број 53/95,3/96,54/96,32/97 и 41/2002) и члана 16. став 1. тачке 

35. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 27.05. 2004. године, 
донела је 
 

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ЈАМЕ-ГРОБНИЦЕ ЗА 

НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА 
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком се утврђује да ће се започети поступак прибављања непокретности 
у ванграђевинском реону ради изградње јаме-гробнице за нешкодљиво уклањање 
животињских лешева, које ће бити у својини Републике Србије.  
  Непокретност из става 1. ове Одлуке треба: 

- да је непосредно уз асфалтни коловоз,  
- да поседује објекат за становање, 
- да је површине до 1 ха, 
- да је удаљена до 3 км од Новог Бечеја  
- да је цена до 600.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

 Поступак прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке ће спровести 
Општинска управа Нови Бечеј, сходно Закону о јавним набавкама (″Службени гласник РС″, 

број 39/2002) и Одлуци о јавним набавкама (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 

1/2003). 
 

Члан 3. 
 Одлуку о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке доноси Влада 
Републике Србије. 
 Уговор о пибављању непокретности закључује у име Републике Србије директор 
Републичке дирекција  за имовину Републике Србије или друго лице у дирекцији које он 
за то овласти.  
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 Број: 01-46-3/2004                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 Дана:  27.05.2004. године                                                 Скупштине општине          
           Нови Бечеј                                                                   Милован Баштованов с.р. 
                                                           
5. 

На основу члана 5. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије 
(″Службени гласник РС″, број 53/95,3/96,54/96,32/97 и 41/2002) и члана 16. став 1. тачке 

35. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 27.05. 2004. године, 
донела је 
 

ПРЕДЛОГ  
О Д Л У К Е 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком се утврђује да ће се започети поступак прибављања непокретности 
односно адекватног пословног простора потребног за смештај предшколске установе у 
Новом Милошеву-Беодри, које ће бити у својини Републике Србије.  
  Пословни простор из става 1. ове Одлуке треба: 
- да је у непосредној близини садашњег објекта Прешколске установе у Беодри,  
- да је саграђена од чврстог материјала површине до 400 м2 
- да поседује плац минималне површине 1000 м2,  
- да поседује три учионице, три санитарна чвора, кухињу, гардеробу, котларницу и остале 
пратеће просторије, 
- да поседује адекватну хидро и термо изолацију, као и адекватну столарију, 
- да поседује подове у свим просторијама сходно техничким и хигијенским нормама,  
- да поседује централно грејање на гас са потребним бројем грејних тела, трофазну 
електро инсталацију, водоводни прикључак и решену фекалну канализацију,  
- да је цена до 6.000.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 Поступак прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке ће спровести 
Општинска управа Нови Бечеј, сходно Закону о јавним набавкама (″Службени гласник РС″, 

број 39/2002) и Одлуци о јавним набавкама (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 

1/2003). 
 

Члан 3. 
 Одлуку о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке доноси Влада 
Републике Србије. 
 Уговор о пибављању непокретности закључује у име Републике Србије директор 
Републичке дирекција  за имовину Републике Србије или друго лице у дирекцији које он 
за то овласти.  
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Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 Број: 01-46-4/2004                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 Дана: 27.05. 2004. године                                                  Скупштине општине 
  Нови Бечеј                                                                  Милован Баштованов с.р. 
                                                     
 
6.      

 На основу члана 5. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије 
(″Службени гласник РС″, број 53/95,3/96,54/96,32/97 и 41/2002) и члана 16. став 1. тачке 

35. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 27.05.2004. године, 
донела је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАМЕНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се предлаже да се непокретност уписана у ЗКЊ уложак број 1. К.О. 
Нови Бечеј која се налази на парцели број 6499/2 у државној својини са правом 
коришћења Општине Нови Бечеј у површини од 56 м2, отуђи из државне својине у корист 
ДП Раднички универзитет Нови Бечеј Жарка Зрењанина број 5. 

ДП Раднички универзитет Нови Бечеј Жарка Зрењанина број 5, уместо новчане 
накнаде преноси своју непокретност уписану у ЗКЊ уложак број 12540 К.О. Нови Бечеј, 
која се налази на парцели број 5584/3, објекат гаража (седам гаража и радионица) у 
површини од 1 а 86 м2 и дозвољава стварну службеност –право пролаза преко земљишта 
уз зграду-објекта на истој парцели из улице Жарка Зрењанина, у својину Републике 
Србије са правом коришћења Општине Нови Бечеј. 
 

Члан 2. 
 Одлуку о замени непокретности и утврђивању стварне службености на 
непокретности из члана 1. ове Одлуке доноси Влада Републике Србије. 
 Уговор о замени непокретности и стварној службености закључује у име Републике 
Србије директор Републичке дирекција за имовину Републике Србије или друго лице у 
дирекцији које он за то овласти.  
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 Број: 01-46-5/2004                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 Дана:  27.05.2004. године                                              Скупштине општине 
 Нови Бечеј                                                                   Милован Баштованов с.р.                              
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7.  
На основу члана 23. став 1. тачке 1. Одлуке о повезивању Јавног предузећа 

″Комуналац ″ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј (″Службени 

лист пштине Нови Бечеј ″) број 1/92, 6/2001, 1/2002 и 3/2004 ) и члана 16, став 1. тачке 

39. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 

4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 27.05. 2004. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на допуну Статута Јавног предузећа за комунално-

стамбене послове ″″″″ Комуналац ″″″″ Нови Бечеј 

  
I 
 

Даје се сагласност на допуну Статута Јавног предузећа за комунално-стамбене 
послове ″ Комуналац ″ Нови Бечеј коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за 

комунално-стамбене послове ″ Комуналац ″ Нови Бечеј на својој седници одржаној дана 

15.04.2004. године. 
 

II 
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број : 01-020-17/2004                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 27.05.2004.год.                                                                     Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                Милован Баштованов с.р. 
 
8.                                                                                                 

На основу чл. 28. став 2. Закона о библиотечкој делатности ( ″ Службени гласник 

РС ″ , бр. 34/94 )  члана 16. став 1. тачке 23. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј ″ ,број 7/99 и 4/2000) и члана 7. Одлуке о оснивању Народне 

библиотеке у општини Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, бр. 8/91) 

Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 27.05.2004. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Народне библиотеке  Нови Бечеј 

 
I 
 

 За директора Народне библиотеке Нови Бечеј  именује се : 
 

                       - Месарош Верица, професор књижевности  из Новог Бечеја. 
 
            Мандат Директора траје 4 године. 
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II 
 Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-020-16/2004                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.05.2004.године                                                                 Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
9. 

На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ″ Службени гласник РС″, бр. 42/91 ) 

члана 9. и 12. Одлуке о оснивању Дома културе  општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј″, бр 7/2003) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута општине Нови Бечеј 

( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови 

Бечеј, на својој седници од 27.05.2004. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу в.д. директора Дома културе Општине Нови Бечеј 
 

1. 
 

 Разрешава се дужности в.д. директора Дома културе Општине Нови Бечеј: 
 
 

- Илиа Ласло из Новог Бечеја. 
 

2. 
 

 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 01-020-20/2004                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 27.05.2004.год.                                                                     Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
10. 
 На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ″ Службени гласник РС″, бр. 42/91 ) 

члана 9. и 12. Одлуке о оснивању Дома културе  општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј″, бр 7/2003) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута општине Нови Бечеј 

( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови 

Бечеј, на својој седници од 27.05.2004. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Дома културе Општине Нови Бечеј 

 
1. 
 

 За директора Дома културе Општине Нови Бечеј именује се : 
 
 

- Јегдић Загорка из Новог Бечеја. 
 

2. 
 

 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 
Број : 01-020-15/2004                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 27.05.2004.год.                                                                    Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
11. 

На основу члана 49. став 12. Закона о буxетском систему ( ″ Службени гласник РС″, 

број 9/2002 и 87/2002) и члана 16. став 1. тачке 1. Статута општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј 

на седници одржаној дана 27.05. 2004. године 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава сталне буxетске резерве 

 
I 
 

Из средстава Сталне буxетске резерве, која се налазе на консолидованом рачуну 
трезора општине Нови Бечеј, а са жиро рачуна број 840-862741-59 ″ Сталне буxетске 

резерве ″, одобравају се КЈП ″ Компреду ″ из Новог Милошева средства у укупном износу 

од 200.000,00 динара за финансирање расхода у отклањању последица ванредних 
околности изазване појавом заразне болести - бруцелозе у насељеном месту Ново 
Милошево. 

II 
 

О реализацији овог решења ће се старати Одељење за буxет, финансије и 
привреду. 

III 
 

Ово решење ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-400-13/2004                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 01-400-13/2004                                                                   Скупштина општине 
Нови Бечеј                                                                                Милован Баштованов  с.р                                               
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