
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 11           Нови Бечеј 08.05.2015. године                          година   XLIX 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

1. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 
129/2007 и 83/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 

општине Бечеј'' бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј је, на 29.  
седници одржаној дана 08.05.2015. године, донела  

О Д Л У К У 

О ПРИДРУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ОПШТИНЕ 

БЕЧЕЈ,  ПОВОДОМ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ОПШТИНЕ/ГРАДА -ДОМАЋИНА 12. СПОРТСКЕ 

ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Нови Бечеј се придружује општини Бечеј која се прихвата 
кандидатуре, поводом Конкурса за избор општине/града - домаћина 12. Спортске олимпијаде 

радника Војводине за 2019. годину. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се и обавезује Председник општине Нови Бечеј, да по избору општине Бечеј за 
домаћина 12. Спортске олимпијаде радника Војводине за 2019. годину, закључи споразум са 

Председником општине Бечеј, ради заједничке реализације програма 12. Спортске олимпијаде 

радника Војводине за 2019. годину. 

 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-66-7/2015                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.05.2015. године                                                                           Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                                                                 Мирјан Јакшић с.р. 
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2. На основу члана 27. став 10. и члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 

88/2013 и 105/2014), члана 3. став. 1. тачка 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/12), члана 4. став 1. тачка 

3. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на коришћење ствари у јавној својини 

Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, бр. 6/2014) и члана 35. став 1. тачка 28. 

Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 

11/2014), Скупштина Општине Нови Бечеј на 29. седници одржаној 08.05.2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања у јавну својину Општине 

Нови Бечеј непокретност – неизграђено земљиште у грађевинском подручју уписано у парцелни број 

478 у Куману у улици Железничка, њива 4. класе, површине 16а 48м2 које се води у листу 

непокретности број 3102 К.о. Кумане чији је ванкњижни власник Вребалов Иван из Новог Бечеја, улица 

Карађорђева бр. 168/а. 

 

Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе путем 

размене. 

 

Члан 2. 

Непокретност из члана 1. став 1. ове Одлуке прибавиће се непосредном погодбом путем 

размене тако што ће Општина Нови Бечеј за прибављање предметне непокретности дати у замену 

непокретности у Куману у улици Маршала Тита,  непокретност – земљиште у грађевинском подручју 

уписано у парцелни број 1396, њива 2. класе, површине 14а 30м2 које се води у листу непокретности 

број 2901 К.о. Кумане и непокретност – земљиште у грађевинском подручју уписано у парцелни број 

1397, јавни парк, површине 58а 37м2 које се води у листу непокретности 2901 К.о. Кумане. 

 

Члан 3. 

Тржишну вредност непокретности намењених за размену утврдиће вештак стручњак за 

грађевинарство – процена вредности непокретности. 

 

У случају да је тржишна вредност непокретности у јавној својини Општине Нови Бечеј већа од 

тржишне вредности непокретности која се прибавља у јавну својину путем размене, уговориће се 

доплата разлике у новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора. 

 

 

Члан 4. 

Образује се Комисија од пет чланова да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну 

својину Општине Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим 

предлогом достави Општинском већу ради утврђивања предлога Решења о прибављању 

непокретности које доноси Скупштина Општине Нови Бечеј. 
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У Комисију се именују: 

 

1. Драган Петровић из Кумана – председник 

2. Марина Сабо из Зрењанина – члан 

3. Трифун Станковић из Новог Бечеја – члан 

4. Жужана Јосимовић из Новог Бечеја – члан 

5. Сања Мулић из Новог Милошева - члан 

 

Члан 5. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, 

грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови 

Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-46-26/2015                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.05.2015. године                                                                           Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                                                                 Мирјан Јакшић с.р. 

 

3.  На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07), члана 15. Закона јавним 

путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), и члана 15. став 1. 

тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 3/2014-пречишћен 

текст и 11/2014),Скупштина општине Нови Бечеј на 29. Седници, одржаној дана 08.05.2015. 

године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о поверавању послова комуналне делатности зимског одржавања јавних путева у 
општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј" бр. 17/2014) на крају члана 4. брише се 

тачка и додају речи: 

„чијим финансијским програмом ће бити обзбеђена средства за финансирање послова зимског 

одржавања јавних путева.“ 
 

Члан 2. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-352-20/2015                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 08.05.2015. године                                                                             Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                                                                    Мирјан Јакшић с.р. 
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4. На основу члана 35. став 1. тачка 36. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине Нови Бечеј на 29. 

седници, одржаној дана 08.05.2015. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ДАЈУ СЕ на коришћење Туристичкој организацији Општине Нови Бечеј (даље: Туристичка 

организација) непокретности: 

 

1. Објекат саграђен на катастарској парцели број 5747/2 у Новом Бечеју, потес Тиски кеј, 

зграда бр. 1-објекат водопривреде површине 1127м2 са припадајућом шумом 1. класе 

површине 12ха 27а 39м2 укупне површине 12 ха 38а 66м2 која се води у листу 

непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

2. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/3, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

3. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/4, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

4. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/5, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

5. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/6, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

6. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/7, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

7. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/8, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

8. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/9, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

9. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/10, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

10. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/11, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

11. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/12, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

12. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/13, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

13. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/14, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

14. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/15, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

15. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/16, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 
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16. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/17, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

17. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/18, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

18. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/19, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

19. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/20, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

20. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/21, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

21. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/22, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

22. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/23, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

23. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/24, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

24. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/25, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј, 

25. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/26, потес Тиски кеј, шума 1. 

класе, површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј. 

 

Непокретности описане у претходном ставу се дају на коришћење без накнаде, на неодређено 

време, са правом уписа права коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на 

њима, уз обавезу одржавања непокретности за период коришћења истих. 

 

Непокретности описане у ставу првом ове тачке дају се на коришћење Туристичкој 

организацији за обављање надлежности и функција за које је основана. 

 

II 

Овлашћује се председник општине Саша Шућуровић да закључи уговор о давању на 

коришћење предметних непокретности. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-46-25/2015                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.05.2015. године                                                                             Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                                                                    Мирјан Јакшић с.р. 
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5. На основу члана 35. став 2. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 

и 31/01 и ''Службени гласник РС“ бр. 30/10), и члана 35. став 1. Статута општине Нови Бечеј 

(''Службени лист Општине Нови Бечеј, бр. 3/2014- пречишћен текст  и 11/14), по захтеву Анђелке 

Коровљев, директорке Дома здравља Нови Бечеј, Скупштина општине Нови Бечеј је на 29. седници 

одржаној дана 08.05.2015. године донела  

З А К Љ У Ч А К 

 

 ИЗУЗИМА СЕ Анђелка Коровљев, директорка Дома здравља Нови Бечеј, из поступка  

одлучивања  за избор кандидата за упућивање на специјализацију из ортопедије вилице, ради 

заштите јавног интереса. 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Даница Чокић, запослена у Дому здравља Нови Бечеј, помоћник директора, 

да води поступак, одлучивања  за избор предложеног кандидата за упућивање на специјализацију 

из ортопедије вилице 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Анђелка Коровљев, директор Дома  здравља Нови Бечеј, је дана 23.03.2015. године у смислу 

члана 32. став 1. Закона о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08 , 

53/10 , 66/11 - УС, 67/13 - УС, 108/13 - др. закон, 112/13 - др. пропис, 8/15 - УС) Скупштини општине 

Нови Бечеј доставила обавештење о сумњи на постојање сукоба интереса у поступку пре доношења 

одлуке о избору кандидата који ће бити упућен на специјализацију из ортопедије вилице, пошто је 

кандидат са већим бројем бодова кога је предложила Комисија, Марина Коровљев  ћерка именоване.  

Како је предложени кандидат повезано лице у смислу Закона о Агенцији за борбу против 

корупције, то је Анђелка  Коровљев поступила у складу са  члана 27. став 3. Закона -  који прописује 

да је функционер дужан да избегава стварање односа  зависности према лицу које би могло да утиче 

на његову непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да избегне такав однос или 

такав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради заштите јавног интереса -  када је 

обавестила  Скупштину општине Нови Бечеј и Агенцију за борбу против корупције о сумњи на 

постојање сукоба интереса . 

Агенција је  у складу са чланом 32. став 3. Закона утврдила да постоји сукоб интереса и о 

томе обаветила директорку Дома здравља и предложила меру за отклањање сукоба интереса, изузеће. 

На основу  предложене мере,  директорка је дана 06.05.2015. године упутила захтев Скупштини 

општине за изузеће.   

Како је утврђено да су испуњени услови за изузеће који су прописани чланом 35. став 2. 

Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС“ бр. 

30/10), да о изузећу руководиоца органа одлучује орган одређен посебним законом или другим 

општим актом, односно орган који је надлежан за његов избор, постављење или 

именовање то је Скупштина општине надлежни орган за изузеће пошто је именовала директорку 

Дома здравља чији је оснивач и сагласна да одлуку донесе помоћник директора Даница Чокоћ 

 

  

 



        8. мај 2015.                     Службени лист општине Нови Бечеј                           Број: 11    7 

 

 

 

 

На основу свега претходно наведеног одлучено  као у диспозитиву.  

  

Овај Закључак  објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
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