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               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
            ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број 3               Нови Бечеј  30.03.2010. године                          година XLIV 
 
1. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 
72/2009 и 81/3009-исправка), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (,,Службени гласник РС“, број 135/04) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине 
Нови Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 
Бечеј, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 
30.03.2010. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О    ИЗРАДИ   ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИЗВОРИШТА  ВОДЕ  ЗА ПИЋЕ 
У  НОВОМ  БЕЧЕЈУ 

 
Члан  1. 

Израђује се План детаљне регулације изворишта воде за пиће у Новом Бечеју (у даљем 
тексту План детаљне регулације). 
  
                                                                  Члан 2. 
Циљ доношења Плана детаљне регулације је разрада Генералног плана Новог Бечеја по 
питању континуираног, квалитетног и количински довољног снабдевања становништва 
Новог Бечеја водом за пиће.  
 

Члан 3. 
 Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Нови Бечеј.  
 

 Почетна тачка границе обухвата Плана детаљне регулације, тачка број 1,  
дефинисана је као тромеђа парцела број 6519 (улица Јанка Веселиновића), 852 и 
23620. 

 Од тачке број 1 граница иде у правцу северозапада у дужини од око 18м, 
пресецајући парцелу број 23620, до тачке број 2, која је дефинисана као тромеђа 
парцела 23620, 16729 и 24351. 

 Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу севера западном међном линијом 
парцеле број 16729 у дужини од око 36м, и пресецајући парцелу 24351 долази до 
тачке број 3, дефинисане као пресечна тачка правца ове међе и јужне међе 
парцеле 16756. 

 Од тчке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада северном међном линијом 
парцеле 24351, у дужини од око 217м, до тачке број 4, која је дефинисана као 
тромеђа парцела 23620, 16788 и 24351. 

 Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада северном међном линијом 
парцеле 24351, у дужини од око 217м, до тачке број 4, која је дефинисана као 
тромеђа парцела 23620, 16788 и 24351. 

 Од тачке број 4 граница наставља у правцу запада у дужини од око 22м, 
пресецајући парцелу број 23620, до тачке број 5, која је дефинисана као тромеђа 
парцела 23620, 16792 и 24354. 
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 Од тачке број 5 граница иде у правцу северозапада североисточном међном 
линијом парцеле 24354, у дужини од око 367м, до тачке број 6, која је дефинисана 
као југозападно теме парцеле 16814. 

 Од тачке број 6 граница иде у правцу запада у дужини од око 20м, пресецајаући 
парцелу број 24354, до тачке број 7, која је дефинисана као тромеђа парцела 
24354, 16818 и 24357. 

 Од тачке број 7 граница се наставља југозападном међном линијом парцеле 16818, 
у дужини од око 143м, до тачке број 8 дефинисане као тачка пресека овог правца и 
правца југоисточне међне линије парцеле 16819. 

 Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу југозапада, пресецајући парцелу 
24357 у дужини од око 6м, те долази до тачке број 9 која је дефинисана као 
тромеђа парцела 24356, 24357 и 16819. 

 Након тачке број 9 граница иде међном линијом парцеле 23734, у дужини од 94м, 
до тачке број 10 која је дефинисана као тромеђа парцела 23734, 16819 и 24356. 

 Након тачке број 10 граница иде међном линијом парцеле 23734, у дужини од 552м, 
до тачке број 11 која је дефинисана као тромеђа парцела 23734, 16820/2 и 16822/1. 

 Од тачке број 11, граница се ломи и иде у правцу запада, пресецајући парцелу 
23734 у дужини од око 50м, до тачке број 12 која је дефинисана кооа тромеђа 
парцела 23734, 23759 и 20081. 

 Од тачке број 12 граница се ломи и иде северозападном међном линијом парцеле 
23759, у дужини од око 721м, до тачке број 13 дефинисане као тачка пресека овог 
правца и правца нормалног на њега, повученог из северозападног темена парцеле 
1155. 

 Од тачке број 13, граница се ломи и иде у правцу југоистока, пресецајући парцелу 
23759 у дужини од око 36 м, те долази до тачке број 14 која је дефинисана као 
тромеђа парцела 23759, 1155 и 20217/1. 

 Након тачке број 14 граница иде у правцу истока северном границом грађевинског 
рејона насеља у дужини од око 1750м повезујући тачке описа 14-24, закључно са 
почетном тачком описа, тачком 1. 

 Површина обухвата Плана износи приближно 62 хектара. 
 Саставни део Одлуке је карта са границама обухвата. 

      
Члан 4. 

 План детаљне регулације садржи нарочито: 
  1)  границу плана и обухват грађевинског подручја; 
  2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
  3)  намену земљишта;  
  4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елеме-нтима за 
обележавање на геодетској подлози; 
  5)  нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
  6) трасе, кородоре и друге капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 
  7)  правила уређењаи правила грађења по целинама и зонама; 
  8)  економску анализу и процену улагања из јавног сектора;  
  9)  локацију за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;   
10)  графички део 
 

Члан 5. 
Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 210 календарских  дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.                                   
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За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се ЈП,,Дирекција за планирање, 
изградњу, уређење грањевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј“ из Новог Бечеја (у даљем тексту ЈП,,Дирекција“). 
   

Члан 6. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови 
Бечеј. 
 

Члан 7. 
Истовремено се приступа   изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације   изворишта воде за пиће у Новом Бечеју (у даљем тексту Стратешка 
процена утицаја). 
 

Члан 8. 
Јавни увид Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја вршиће се у згради 
Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом Бечеју. 
 

Члан 9. 
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Општинска управа-Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине, који ће 
утврдити датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 
  

 Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Нови Бечеј“. 
                                                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-8/2010                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010.године                                                     Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                              Добривој Рашков 
 
2. На основу члана 13. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/2009), 
и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј 9/2008), 
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 30.03.2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
O ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
ПРИСТУПА СЕ изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Нови 
Бечеј. 
 
Циљ израде плана управљања отпадом је допринос одрживом развоју општине тако што ће 
се успостављањем плана управљања отпадом контролисати генерисање отпада, 
редуковати утицај отпада на околину, побољшати ефикасност коришћења ресурса, 
обезбедити исправно одлагање, повећати економске могућности које се могу црпети из 
отпада. 
 

Члан 2. 
План управљања отпадом треба да садржи следеће одредбе: очекиване врсте, количине и 
порекло укупног отпада на територији општине, очекиване врсте, количине и порекло 
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отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом, 
очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице 
локалне самоуправе, циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и 
рециклаже отпада у обалсти која је обухваћена планом, програм сакупљања отпада из 
домаћинства, прогам сакупљања комерцијалног отпада, програм управљања индустријским 
отпадом, предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада, 
програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, 
програм развијања јавне свести о управљању отпадом, локацију постројења за сакупљање 
отпада, третман и одлагање отпада, укључујући податке о урбанистичко-техничким 
условима, мере за спречачвање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за 
поступање са отпадом који настаје у ван редним ситуацијама, мере санације неуређених 
допонија, надзор и праћење планираних активности и мера, процену трошкова и изворе 
финансирања за планиране активности, могућности сарадње између две или више 
јединица локалне самоуправе, рокове за извршење планираних мера и активности и друге 
податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом. 
 
Локални план управљања отпадом мора бити усаглашен са Стратегијом управљања 
отпадом, Националним плановима и Плановима управљања отпадом које доноси Аутономна 
Покрајина Војводина. 
 
 

Члан 3. 
Скупштина општине ће донети решење којим ће образовати радну групу за израду 
Локалног плана управљања отпадом.  
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном листу општина 
општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                       

Број: II 02 352-9/2010                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010.године                                                     Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                               Добривој Рашков  
 
3. На основу члана 2. став 5. и члана 4. став 4. Закон о окупљању грађана (“Службени 
гласник РС“, број 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл. лист СРЈ", бр. 21/2001 - одлука СУС и 
"Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине 
Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 
Бечеј на седници одржаној 30.03.2010. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
O OДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се одређују простори у насељеним местима општине Нови Бечеј, који се 
сматрају примереним, за јавни скуп за окупљање лица чији  број и идентитет нису унапред 
одређени и на којима окупљање грађања не може да доводи до ометања јавног саобраћаја, 
угрожавања здравља, јавног морала или безбедности људи и имовине и то су : 
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1. Нови Бечеј 
 

- плато између реке Тисе и долме, а наспрам Дома здравља, 
- амфитеатар уз Тису, 
- део Трга ослобођења ( плато / парк између “Соколца“ и “Тиског цвета“) 

 
2. Ново Милошево 
 

- травњак и плато између “Ловца“ и “Омладинског дома“ (парк Трг палих хероја),  
- двориште иза Омладинског дома у Новом Милошеву. 

 
3. Кумане 
 

- ново уређени парк иза Дома здравља и Робне куће, 
- двориште школе, 
- двориште Омладинског дома, ул. Маршала Тита б.б. 

 
4. Бочар 

- двориште “ОМЛАДИНСКОГ ДОМА“ (дворац у центру). 
 

Члан 2. 
Локације се одређују и  користе у зависности од врсте скупа (политички, културни,...), 
очекиваног броја посетилаца, типа посетилаца (деца, рокери,...) потребе за 
инфраструктурним прикључцима (струја, вода за пиће, нужник, саобраћај, паркинг...). 
 

Члан 3. 
Комуналне услуге везане за одржавање јавног скупа обезбеђује Одсек за урбанизам, 
стамбено - комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј. 
 

Члан 4. 
Пријава скупа се подноси Министарству унутрашњих послова-организационој јединици на 
подручју одржавања јавног скупа, а копију пријаве сазивач истовремено доставља 
надлежном органу општине из члана 3. ове одлуке и дужан је платити таксу из Одлуке о 
локалним административним таксама. 
 

Члан 5. 
Простором примереним за јавни скуп се сматра и простор на коме се одвија јавни саобраћај 
превозним средствима кад је могуће додатним мерама обезбедити привремену измену 
режима саобраћаја, као и заштиту здравља и безбедности људи и имовине, а као такви се 
на територији општине Нови Бечеј одређују простори у времену од 8 – 14 и 18 – 23 часа. 

 
Простор за јавни скуп у покрету одређује надлежни орган, на основу поднете потпуне 
пријаве сазивача, на основу које ће се утврдити да ли је овај простор у сагласности са 
ставом 1. овог члана.    
 

Члан 6. 
У погледу свих осталих одредби за окупљање грађана, примењиваће се Закон о окупљању 
грађана (''Службени гласник РС'', број 51/92, , 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл. лист СРЈ", бр. 
21/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон). 
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Члан 7. 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању простора за окупљање 
грађана („Сл.лист општине Нови Бечеј“ бр.8/93) 

 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
                                                                                       

Број: II 02-332-4/2010                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010. године                                                    Скупштине општине 
    Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                             Добривој Рашков 
 
4. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07) и на основу члана 35. става 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени 
лист општине Нови Бечеј“, 9/2008), Скупштина општине Нови Бече, је дана 30.03.2010 
године донела 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о заштити Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 8/2008) 
 У члану 6. став 1. уместо речи „старање“ треба да стоји реч „управљање“. 
 

Члан 2. 
 У члану 6. став 1. уместо речи „старалац“ треба да стоји реч „управљач“. 
 

Члан 3. 
 У члану 6. став 2. уместо речи „Старалац“ треба да стоји реч „Управљач“. 
 

Члан 4. 
 У члану 6. став 2. тачка 3. мења се и гласи: 
 „доноси план управљања, правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, 
годишњи програм управљања и извештај о остваривању годишњег програма управљања“. 
 

Члан 5. 
 У члану 6. став 2. тачка 5. уместо речи „програм“ треба да стоји реч „плана“. 
 

Члан 6. 
 У члану 6. ставу 2. тачка 7, после речи „са“ додају се речи „власницима и“ 
 
 

Члан 7. 
 Члан 7. мења се и гласи: 
 „Заштита, управљање, коришћење и унапређење Парка природе Стара Тиса код 
Бисерног острва спроводи се на основу ове одлуке и плана управљања. 
 Управљач доноси план управљања за период од десет година. 
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 План управљања садржи: 
1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса; 
2. оцену стања животне средине заштићеног подручја; 
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају 

фактор угрожавања заштићеног подручја; 
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређивања и одрживог развоја; 
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева; 
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и 

унапређењу природних и створених вредности; 
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада; 
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора; 
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта; 
10. активност на промоцији вредности заштићеног подручја; 
11. студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију 

потребну за спровођење циљева и активности; 
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим 

власницима и корисницима непокретности; 
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације 

плана управљања и начин оцене успешности његове примене; 
14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање 

поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог 
обезбеђења. 

На план управљања сагласност даје Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј (у даљем 
тексту: Одељење) по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе 
Републике Србије. 
 План управљања се остварује годишњим програмима управљања на које сагласност 
даје одељење. 
 Извештај о остваривању годишњег програма управљања за претходну годину и 
годишњи Програм управљања за наредну годину, управљач доставља Одељењу до 15. 
децембра текуће године, а извештај о остваривању плана управљања најкасније 60. дана 
пре истека периода за који је план управљања донет. 
 О предлогу плана управљања заштићеним подручјем управљач је дужан да 
обавести јавност.“ 
 

Члан 8. 
 Члан 8. мења се и гласи: 
 „Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у 
складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (у даљем тексту: 
Правилник), који доноси уз сагласност Одељења. 
 Правилником се утврђују правила за спровођење прописаног режима заштите, а 
нарочито: начин на који ће се понашати посетиоци, власници и корисници непокретности 
при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном подручју; места, површине и 
објекти у којима се ограничава кретање или забрањује и ограничава обављање радњи, као 
и трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња и друге природне и културне 
вредности које је забрањено уништавати, оштећивати или узнемиравати; врсте дивљих 
биљака и животиња чије је коришћење, односно  брање, сакупљање и излов ограничено, 
као и начин и услови обављања тих радњи; начин сарадње са физичким лицима, 
предузетницима и правним лицима која по различитом основу користе или су 
заинтересовани за коришћење природиних богатстава и простора; услови заштите 
приликом обављања истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање 
отпада; начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја; начин и организација 
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чуварске службе и чувања заштићеног природног добра, као и опрема и средства 
неопходна за чување и одржавање. 
 Правилник и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, 
управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин учини доступним посетиоцима, 
власницима и корисницима непокретности.“ 
 

Члан 9. 
 У члану 9. уместо речи  „стараоца“ треба да стоји реч „управљача“. 
 

Члан 10. 
 У члану 10. став 1. уместо речи „програм“ треба да стоји реч „план“. 
 

Члан 11. 
 У члану 10. став 1. уместо речи „старалац“ треба да стоји реч „управљач“. 
 

Члан 12. 
 У члану 10. став 2. уместо речи „старалац“ треба да стоји реч „управљач“. 
 

Члан 13. 
 У члану 10. став 3. уместо речи „старалац“ треба да стоји реч „управљач“. 
 

Члан 14. 
 У члану 10. став 3. уместо речи „старалац“ треба да стоји реч „управљач“. 
 

Члан 15. 
 Иза члана 11. додаје се члан 12 који гласи: 
 „Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Нови 
Бечеј, путем комуналног инспектора и инспектора заштите животне средине као и 
овлашћена лица код управљача.“ 
 

Члан 16. 
 Иза члана 12. додаје се члан 13. који гласи: 
 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице, ако: 

1. поступи противно одредби члана 5. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у 

износу од  5.000,00 до 250.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице, новчаном казном у 

износу  од 2.500,00 до 75.000,00 динара.“ 
 

Члан 17.  
 Иза члана 13. додаје се члан 14. који гласи: 
 „Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач ако: 

1. поступи противно одредби члана 6.; 
2. поступи противно одредби члана 7.; 
3. поступи противно одредби члана 8. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице управљача, 
новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.“ 
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Члан 18.  
Члан 12. постаје члан 15. 
 

Члан 19. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
                                                                                       

Број: II 02- 501-29/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010.године                                                    Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков  
 
5. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОБАВЕЗЕ 

ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
Одлука о условима за ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта број II 02-350-20/2008 oд 26.12.2008. године ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ. 

 
Члан 2. 

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
                                                                                       

Број:II 02-350-9/2010                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                         
Дана: 30.03.2010.године                                                    Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                              Добривој Рашков  
 
6.На основу члана 13. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/2009), 
и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј 9/2008) и 
члна 3. Одлуке о изради Локалног плана управљањ а отпадом на територији општине Нови 
Бечеј, Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана  30.03.2010. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању радне групе за израду Локалног плана управљања отпадом 

 
I 

 Образује се радна група за израду Локалног плана управљања отпадом општине 
Нови Бечеј у саставу: 

 
1. Жива Неатница, Oпштинска управа, председник, 
2. Драган Раушки, Oпштинска управа, члан, 
3. Жужана Јосимовић, Oпштинска управа, члан, 
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4. Марија Брковић, ЈП Комуналац, Нови Бечеј, 
5. Милован Баштованов, ЈКП Компред, Ново Милошево, члан 
6. Љубомир Илкић, Брантнер, доо, Нови Бечеј, члан, 
7. Петар Илић, Месна заједница Кумане, члан, 
8. Боривој Сантрач, Месна заједница Бочар, члан, 
 

 
II 

 Задатак радне групе из тачке I је да изради предлог Плана управљања отпадом на 
територији општине Нови Бечеј у свему у сагласности са Законом о управљању отпадом 
(''Службени гласник РС'', број 36/2009) и Одлуком о изради Локалног плана управљања 
отпадом на територији општине Нови Бечеј. 
 

III 
 Рок за израду предлога Плана управљања отпадом на територији општине Нови 
Бечеј је 30 дана од дана доношења решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-352-10                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                           
Дана: 30.03.2010                                                             Скупштине општине 
   Нови Бечеј                                                                      Добривој Рашков  
 
7. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј 
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 
седници одржаној дана 30.03.2010. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа ''Дирекција 
за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине 

Нови Бечеј 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Јавног предузећа ''Дирекција за 
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' 
које је донео Управни одбор на седници од 07.04.2008. године. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-011-4/2010                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010. године                                                   Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                             Добривој Рашков 
 
8.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј 
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 
седници одржаној дана 30.03.2010. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа ''Дирекција 
за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине 

Нови Бечеј 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Јавног предузећа ''Дирекција за 
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' 
које је доне оУправни одбор на седници од 18.03.2010. године. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 011-3/2010                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010.године                                                    Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                              Добривој Рашков 
 
9. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП ''Дирекција'', Нови Бечеј за 

2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај пословању ЈП ''Дирекција'', Нови Бечеј за 2009. годину. 
II 

Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-27/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010. године                                                  Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                             Добривој Рашков 
 
10. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП ''Kомуналац'', Нови Бечеј за 

2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај пословању ЈП ''Комуналац'', Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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Број: II 02-121-14/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 

         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                             Добривој Рашков 
 

11. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању КЈП ''Kомпред'', 

Ново Милошево за 2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о финансијском пословању КЈП ''Компред'', Ново Милошево 
за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

       Број: II 02-121-16/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                             Добривој Рашков 

 
12. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању ЈП ''Радио 

Нови Бечеј'', Нови Бечеј за 2009. годину 
 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду и финансијском пословању ЈП ''Радио Нови Бечеј'', 
Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

        Број: II 02-121-18/2010                                                       ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                           Добривој Рашков 

 
13. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о пословању Месне заједнице Нови Бечеј за 

2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о пословању Месне заједнице Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

        Број: II 02-121-23/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                  Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч ЕЈ                                                              Добривој Рашков 

 
14. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о пословању Месне заједнице Ново Милошево 

за 2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о пословању Месне заједнице Ново Милошево за 2009. 
годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 
 

       Број: II 02-121-15/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                   Скупштине општине 

   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                              Добривој Рашков  
 

15. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Финансијски извештај о раду Месне заједнице Кумане 

за 2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Финансијски извештај о раду Месне заједнице Кумане за 2009. 
годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
       Број: II 02-121-24/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                Скупштине општине  
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 

 
16. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2009. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

        Број: II 02-121-25/2010                                                       ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                               Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                           Добривој Рашков 

 
17. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донелса следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих 
лица ''Свети Ваљсилије Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак, Нови 

Бечеј за 2009. годину,  
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети 
Ваљсилије Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

       Број: II 02-121-22/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 

 
18. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 
 



 190 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке, Нови Бечеј за 

2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке, Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
         
        Број: II 02-121-21/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
        Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 

   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                               Добривој Рашков 
 

19. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 

2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

       Број: II 02-121-20/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                   Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                               Добривој Рашков 

 
20. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2009. 

годину,  
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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        Број: II 02-121-19/2010                                                        ПРЕДСЕДНИК 
        Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 
          Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 

 
21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови 

Бечеј за 2009. годину,  
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 
2010. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

       Број: II 02-121-17/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 
         Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                              Добривој Рашков 

 
22. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној 
дана 30.03.2010. године донела следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду општинске организације Црвеног 

крста, Нови Бечеј за 2009. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду општинске организације Црвеног крста, Нови Бечеј 
за 2009. годину. 
 

II 
Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

        Број: II 02-10-10/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 

   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 
 

23. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј 
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 
седници одржаној дана 30.03.2010. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Пава Сударски'', Нови 

Бечеј 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Предшколске установе ''Пава Сударски'', Нови Бечеј који 
је донео Управни одбор на седници од 04.02.2010. године. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:II 02-011-2/2010                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.03.2010. године                                                 Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 
 
24. На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (Службени гласник РС, број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 35. став 1. 
тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 9/2008), 
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана  30.03.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана и ценовника 

услуга Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и 
заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' Нови Бечеј за 2010. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Финансијског плана и ценовника услуга Јавног 
предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне 
средине општине Нови Бечеј'', Нови Бечеј за 2010. годину који је усвојио Управни одбор 
јавног предузећа на седници одржаној дана  18.03.2010. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: II 02-121-26/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  30.03.2010. године                                                Скупштине општине 
     Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                          Добривој Рашков    
 
25. На основу члана 8. Одлуке о условима за ослобађање обавезе плаћања накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта (''Службени лист Општине Нови Бечеј'', број 12/2008) 
решавајући по Захтеву ИТАЛТЕКС ИНТИМО ДОО, Ново Милошево за умањење обавезе 
плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, Скупштина општине на седници 
одржаној дана 30.03.2010. године доноси следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.  УСВАЈА СЕ Захтев обвезника ИТАЛТЕКС ИНТИМО ДОО, Ново Милошево за умањење 
обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта. 
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2. Право на ослобађање признаје се за период од 01.01.2010. године до 31.12.2010. 
године, у износу од 50% од утврђене накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 
2010. годину.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
ИТАЛТЕКС ИНТИМО ДОО, Ново Милошево је дана 11.11.2009. године упутио Скупштини 
општине Нови Бечеј, захтев за ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, у складу са Одлуком о условима за ослобађање обавезе плаћања 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: Одлука). Уз захтев су 
приложени докази да је подносилац захтева у текућој години запослио 270 радника са 
територије општине Нови Бечеј, а у 2008. години је имао запослених 351 радника што чини 
повећање од 77% у односу на број запослених у 2008. години.  
 
Подносилац захтева је поднео Скупштини општине доказ да је извршио инвестициона 
улагања у 2009. години у укупном износу од 13.618.938,30 динара. 
 
Захтев је поднет 11.11.2009. године, те се у складу са чланом 7. Одлуке, те се ослобађање 
обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварује за 2010. 
годину. 
 
С обзиром на све напред наведено, а како је подносилац захтева вишеструко премашио 
услове из Одлуке, Скупштина је донела решење као у изреци. 
 
Упутство о правном средству:  
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути 
управни спор код надлежног Управног суда у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-418-24/2009                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 30.03.2010. године                                              Скупштине општине 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                           Добривој Рашков 
 
26. На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општне Нови Бечеј'', број 9/2008), поводом захтева Житопрерада, ДМ д.о.о. Нови Бечеј, 
Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној дана 30.03.2010. године донела 
следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на употребу имена, грба и другог обележја општине 

 
I 

Даје се сагласност Д.О.О. ЖИТОПРЕРАДА, ДМ Нови Бечеј да у привредном промету у својим 
знацима разликовања за своје производе и услуге, као и у жиговима може да употребљава 
назив ''БИСЕРНО ОСТРВО'' који географски појам се налази у саставу општине Нови Бечеј. 
 

II 
Сагалсност из тачке I даје се на временски период док Д.О.О. ЖИТОПРЕРАДА, ДМ Нови 
Бечеј обавља делатност и има седиште на територији општине Нови Бечеј. 
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Oво Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

        Број: II 02-330-1/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 
        Дана: 30.03.2010. године                                                Скупштине општине 
          Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                            Добривој Рашков 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
1. На основу члана 56 тачка 8 Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број 9/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 
23.марта 2010. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова организационог одбора за обележавање 

прославе „100 године изградње ОШ „Милоје Чиплић“ у Новом Бечеју“ 
 

 
I 

У организациони одбора прославе „100 година изградње ОШ „Милоје Чиплић“ у Новом 
Бечеју“, именују се: 

- за председника:  
Миливој Вребалов – председник општине Нови Бечеј 

- за чланове:  
1. Зорица Гарчев – директорица ОШ „Милоје Чиплић“, 
2. Борислав Киселички – члан Општинског већа  
3. Саша Шућуровић, помоћник председника општине, 
4. Томислав Ратковић, помоћник председника општине, 
5. Стеван Давидовић, шеф Одсека јавних служби,  
6. Агнеш Ђукичин, директорица Народне библиотеке Нови Бечеј, 
7. Маријана Барачков, директорица Дома културе општине Нови Бечеј, 
8. Рудолф Гуци, председник Школског одбора 
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                        
 
 

Број:III 02-020-17/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана:23.03.2010. године                                                      Општинског већа 
 Н О В И   Б Е Ч Е Ј                                                               Миливој Вребалов 

 
2. На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник РС“, број 
129/2007), Општинско веће општине Нови Бечеј доноси следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј број IV 03 110-
2/2010 од 15.03.2010. године. 
 

II 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-110-3/2010                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 23.03.2010. године                                                   Миливој  Вребалов 
   Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

     
САДРЖАЈ: 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације изворишта воде за 

пиће у Новом Бечеју. 
  
3 

 
176 

2. Одлука о изради Локалног плана управљања отпадом на 
територији општине Нови Бечеј. 

3 178 

3. Одлука о одређивању простора за окупљање грађана. 3 179 
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити парка природе 

Стара Тиса код Бисерног острва. 
3 181 

5. Одлука о престанку важења Одлуке о условима за ослобађање 
обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
број II 02-350-20/2008 од 26.12.2008. године. 

3 184 

6. Решење о образовању радне групе за израду Локалног плана 
управљања отпадом. 

3 184 

7. Решење о давању сагласности на измене Статута ЈП “Дирекција“, 
Нови Бечеј. 

3 185 

8. Решење о давању сагласности на измене Статута ЈП “Дирекција“, 
Нови Бечеј. 

3 186 

9. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП 
“Дирекција“, Нови Бечеј за 2009. годину. 

3 186 

10. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП 
 “Комуналац“, Нови Бечеј. 

3 186 

11. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском 
пословању КЈП “Компред“, Ново Милошево за 2009. годину. 

3 187 

12. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском 
пословању ЈП “Радио Нови Бечеј“, Нови Бечеј за 2009. годину 

3 187 

13. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне 
заједнице Нови Бечеј за 2009. годину. 

3 188 

14. Решење о  давању сагласности на Извештај о пословању Месне 
заједнице Ново Милошево за 2009. годину. 

3 188 

15.  Решење о давању сагласности на Финансијски извештај о раду 
Месне заједнице Кумане за 2009. годину.                                                     

3 188 

16. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању Месне 
заједнице Бочар за 2009. годину. 

3 189 
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17. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Клуба за 
дневни боравак, Нови Бечеј за 2009.годину 

3 189 

18 Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне 
библиотеке Нови Бечеј за 2009. године 

3 190 

19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе 
општине Нови Бечеј за 2009. годину 

3 190 

20. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Историјског 
архива Зрењанин за 2009. годину 

3 190 

21. Решење одавању сагласности на Извештај о раду Центра за 
социјални рад општине Нови Бечеј за 2009. годину 

3 191 

22. Решење о давању сагласности на Извештај о раду општинске 
организације Црвеног крста Нови Бечеј за 2009. годину 

3 191 

23. Решење о давању сагласности на Статут ПУ “Пава Сударски“, 
Нови Бечеј 

3 192 

24. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског 
плана и ценовника услуга Јавног предузећа ''Дирекција за 
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне 
средине општине Нови Бечеј'' Нови Бечеј за 2010. годину 
 

3 192 

25. Решење о ослобађању обавезе плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за обвезника Италтекс – интимо, доо, 
Ново Милошево 

3 192 

26. Решење о давању сагласности на употребу имена грба и другог 
обележја општине 

3 193 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
1. Решење о именовању председника и чланова организационог 

одбора за обележавање прославе “100 године изградње ОШ 
Милоје Чиплића “ у Новом Бечеју 

3 194 

2. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  
Општинске управе општине Нови Бечеј 

3 195 

 
 
 
Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј, 
одговорни уредник секретар Скупштине општине, Тамара Иванишевић. 
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