
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 4 Нови Бечеј 02.03.2018. године година LII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
108/2016 и 113/2017), члана 3. став 1. тачка 1. 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“, број 24/12), члана 4. став 5. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2016), и
члана 35. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-
пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 18. седници одржаној 02.03.2018. године, донела

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ

ПОГОДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину општине Нови
Бечеј – пословни простори власника „Соколац“ ДОО у стечају у Новом Бечеју, улица Трг ослобођења бр. 2,
парцела број 5631 површине 14а 88м2 која се води у листу непокретности број 5697 К.о. Нови Бечеј и то:

1. Пословни простор бр. 1- Канцеларија осам просторија пољопривредне површине 241 м2, у
приземљу зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 1 и канцеларијска опрема

2. Пословни простор 2. – Апотека две просторије за које није утврђена делатност површине 97 м2,
у приземљу зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 2

3. Пословни простор бр. 5. – Осам просторија пољопривредне површине 533 м2, на првом спрату
зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 5 и канцелариска опрема

4. Пословни простор - Четири просторије пољопривреде састоји се из канцеларија, степеништа, сале и
тавана површине 580 м2, на другом спрату зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 7 и
канцеларијска опрема.

Прибављање се врши у јавном интересу јер се наведени делови зграде налазе на парцели грађевинског земљишта
које је у јавној својини општине Нови Бечеј, a на истој парцели су и делови зграде у јавној својини општине Нови
Бечеј.
Делови зграде који су власништво општине Нови Бечеј, као и делови зграде који се прибављају чине јединствену
целину, изграђену педесетих година прошлог века у стилу модерне. Зграда се налази у Амбијенталној целини
центра Новог Бечеја, која је у завршној фази истраживања и припреме за проглашење од стране Владе Републике
Србије. Обједињавањем обе целине објекта омогућиће максималну искоришћеност свих потенцијала који један
овакав репрезентативан објекат пружа.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавиће се средствима буџета општине која ће се обезбедити изменом
Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину.

Члан 3.
За непокретност из члана 1. ове одлуке, стечајни управник огласио је прву продају јавним надметањем за
12.03.2018. године у 11,00 сати са почетним ценама посебних делова непокретности и то:

1. Пословни простор бр. 1- Канцеларија осам просторија - ...........................3.944.806,60 динара
2. Пословни простор бр. 2. – Апотека две просторије - ...............................1.665.578,33 динара
3. Пословни простор бр. 5. – Осам просторија пољопривредне - ..............4.330.247,25 динара
4. Пословни простор - Четири просторије пољопривреде - .....................3.767.201,38 динара
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Члан 4.
Образује се Комисија од 5 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.
Комисија ће учествовати на јавном надметању, а председник комисије се овлашћује да заступа општину Нови
Бечеј као купца.

У Комисију се именују:
1. Зора Станисављев председник,
2. Бранко Свиленгаћин, заменик председника,
3. Тамара Иванишевић, чланица
4. Марица Бешлин, чланица
5. Драган Раушки, члан

Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и лица
на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015).

Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-46-23/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 02.03.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. На основу члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”,
бр. 2/2018) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", број 17/2017 -
пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј, донео је

ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања у општини

Нови Бечеј за 2018. годину

1. Приступа се изради Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за 2018. годину средину (у
даљем тексту: ЛАПЗ).

2. Разлози за израду ЛАПЗ-а дефинисани су на основу Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и представљају кључни инструмент локалне
политике запошљавања који треба да послужи општини да се:

- боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада;
- кључни елементи ЛАПЗ ускладе и/или интегришу у локални стратешки оквир;
- припреми одговрајући сет мера подршке у оквиру других референтних области локалног економског

развоја.

3. ЛАПЗ-ом ће бити разматранa питања

 Опште информације о захтеву;
 Основни подаци о ЈЛС и кључни социо-економски показатељи;
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 Анализа стања на тржишту рада и категорије теже запошљивих лица;
 Преглед планираних мера активне политике запошљавања;
 Финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ;
 Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ;

4. Носилац израде ЛАПЗ је Комисија која ће се у складу са Одлуком именовати посебним решењем.

5. Рок за израду ЛАПЗА је 10.02.2018. године.

6. Јавна расправа поводом нацрта ЛАПЗ-а организоваће се 12.02.2018. године у 13,00 часова у просторијама
Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 – свечана сала. Комисија као носилац израде документа, одређује се
да присуствује јавној расправи као уводничар.

7. Средства за израду ЛАПЗ-а у износу до 120.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј
за 2018. годину.

8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-10-3/2018 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 02.02.2018. године Саша Максимовић с.р.
Н О В И Б Е Ч Е Ј

2. На основу члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”,
бр. 2/2018) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2017 -
пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј, донео је

ОДЛУКУ
о приступању изради урбанистичких студија за делове грађевинских рејона у насељеним местима

општине Нови Бечеј

1. Приступа се изради урбанистичких студија за делове грађевинских рејона у насељеним местима општине Нови
Бечеј (у даљем тексту: Студија).

2. Разлози за израду Студија дефинисани су Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98 / 13 - САД, 132/14, 145/14) и представљају
инструмент локалне политике урбанистичког планирања који треба да послужи општини за планирану заштиту,
уређење, коришћење и развој природних и културних добара и животне средине а нарочито за подручје са
природним, културно-историјским или амбијенталним вредностима.

3. Студијама ће бити разматранa питања: централне зоне Новог Бечеја, зоне улаза у Нови Бечеј (из правца Кумна)
и зоне око заштићених објеката у Бочару и Новом Милошеву.

4. Носилац израде је Департман за архитектуру и урбанизама на Факултету техничких наука Универзитета у Новом
Саду.

5. Рок за израду Студија је 31.12.2018. године и спроводи се кроз семестарске вежбе студената.

6. Изложбу израђених Студија организоваће Општинска управа Нови Бечеј заједно са носиоцем Студије.

7. Средства за израду студија у износу до 150.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј
за 2018. и реализоваће се у складу са уговором закљученим између општина Нови Бечеј и Носиоцем израде
Студије .

8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-350-4/2018 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 27.02.2018. године Саша Максимовић с.р.
Н О В И Б Е Ч Е Ј

3. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
17/2017-пречишћен текст), члана 6. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури
које се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
23/2016) и члана 9. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј председник
општине је дана 23.02.2018. донео

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор пројеката у култури и прогама удружења који се финансирају и

суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница
Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар

I
Именује се Комисија за финансирање програма културе и удружења грaђана (у даљем тексту: Комисија) која у
свом саставу има чланове:

1. Новица Блажин, председник Комисије,
2. Ранко Радновић, заменик предсeдника Комисије,
3. Миленко Гарчев, члан,
4. Дуња Радин, члан,
5. Борислав Сантрач, члан,
6. Далибор Вучетић, члан.

II
Задатак Комисије је:
1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање програма удружења
грађана и пројеката у култури,
2. да састави садржину пријавних образаца које ће удружења грађана и кандидати са предлогом програма и
буџетом достављати као конкурсну документацију,
3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу
критеријума из члана 13. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури кој се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј и на основу критеријума из члана 9. Одлуке о начину,
мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине
Нови Бечеј,
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по спроведеном конкурсу.

III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-020-11/2018 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 23.02.2018. године Саша Максимовић с.р.
Н О В И Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКА УПРАВА

1. На основу члана 35. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
23/2016 и 18/2017) и члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученика („Службени гласни РС“, број 63/2010), начелник Општинске управе Нови Бечеј доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ

ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I
За чланове Комисије за процену потреба пружања додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету
и ученику са територије општине Нови Бечеј, именује се:

1. Слађана Васиљевић из Новог Бечеја, представник образовно васпитног система,
2. др Јована Шљапић из Новог Бечеја, представник система здравствене заштите,
3. Весна Давидовић из Бечеја, представник система социјалне заштите.

II
За координатора Комисије, именује се:

1. Драгана Милошев из Новог Бечеја, просветни инспектор.

III
Комисија има задатак да обавља послове који су јој стављени у надлежност Правилником о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детета и ученика („Службени гласник Рс“, број 63/2010) и упутствима и
инструкцијама Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
Комисија ће овај задатак обављати мимо радног времена.

IV
Овим Решењем са ставља ван снаге Решење број IV-03-020-18 од 16. марта 2015. године

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“

Број: IV 03-020-4/2018 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Дана: 26.02.2018. године Тамара Иванишевић с.р.
Н О В И Б Е Ч Е Ј

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку
непосредне погодбе

4 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања у општини

Нови Бечеј за 2018. годину
4 2

2. Одлуку о приступању изради урбанистичких студија за делове грађевинских рејона у
насељеним местима општине Нови Бечеј

4 3

3. Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури и прогама удружења који се
финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј,
Ново Милошево, Кумане и Бочар

4 4

ОПШТИНСКА УПРАВА
1. Решење о образовању комисије за процену потреба пружања додатне образовне,

здравствене или социјалне подршке детету и ученику општине Нови Бечеј
4 4

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј


	1. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној св

