
 

 

 

 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 11                                                    Нови Бечеј 27.07.2018. године                                           година   LII 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
1. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 17/2017-пречишћен 
текст) Општинско веће општине Нови Бечеј на 68. седници одржаној 16.07.2018. године донело је  
 

О Д Л У К У 

 
1. Општина Нови Бечеј  приступа реализацији пројекта Реконструкција водоводне мреже у делу улице 

Светозара Милетића у Новом Бечеју у складу са условима II Kонкурса за доделу средстава за 
суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне 
канализације за 2018. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. 

2. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Нови Бечеј за реализацију пројекта из претходне 
тачке у износу од 933.135,00 динара што представља 30% од укупног износа вредности пројекта без ПДВ 
од 3.110.450,00 динара. 

3. Укупно учешће Општине Нови Бечеј у пројекту износи 1.555.225,00 динара, а укупна вредност пројекта са 
ПДВ-ом износи 3.732.540,00 динара. 

4. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету Општине 
Нови Бечеј за 2018. годину, раздео 4, глава 4.01 –Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална 
класификација 630-водоснабдевање, Програм 2: комуналне делатности, Програмска активност 0008 – 
Управљање и снабдевање водом за пиће, Позиција 174, економска калсификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-325-6/2018               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.07.2018.године            Општинског већа 
    Н о в и  Б е ч е ј          Саша Максимовић с.р.  
 
2. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 17/2017-пречишћен 
текст) Општинско веће општине Нови Бечеј на 68. седници одржаној 16.07.2018. године. донело је  
 

О Д Л У К У 

 

1. Општина Нови Бечеј  приступа реализацији пројекта Реконструкција водоводне мреже у делу улице 

Крађорђева у Новом Бечеју у складу са условима II Kонкурса за доделу средстава за суфинансирање 
изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 
2018. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

2. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Нови Бечеј за реализацију пројекта из претходне 
тачке у износу од 1.630.755,00 динара што представља 30 % од укупног износа вредности пројекта без 
ПДВ од  5.435.850,00 динара. 

3. Укупно учешће Општине Нови Бечеј у пројекту износи 2.717.925,00 динара, а укупна вредност пројекта са 
ПДВ-ом износи 6.523.020,00 динара.  

4. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету Општине 
Нови Бечеј за 2018. годину, раздео 4, глава 4.01 –Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална 
класификација 630-водоснабдевање, Програм 2: комуналне делатности, Програмска активност 0008 – 
Управљање и снабдевање водом за пиће, Позиција 174, економска калсификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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Број: III 02-325-7/2018               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.07.2018.године            Општинског већа 
    Н о в и  Б е ч е ј          Саша Максимовић с.р.  
 
3. На основу члана 75.Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и 
члана 56.Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј "- пречишћен текст број 17/2017), Општинско 
веће општине Нови Бечеј на 69.седници одржаној дана 27.07.2018. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Народне библиотеке Нови Бечеј који ће се финансирати из средстава 
буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину: 
 

Месец               Планирани програм Трошкови 
 

Јануар - А agyar kultura napja  
- Организовање програма и радионица које пропагирају читање и стимулишу  
  кориснике да постану чланови библиотеке 
-1 књижевно вече 

15.000,00 
 

Фебруар -Књижевно вече добитника НИН- ове награде 
-Програм на мађарском A magyarnyelv nezetkőzi napja 
- 1 изложба домаћег аутора  

30.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

Март -Општинско такмишење рецитатора 
-Зонско такмичење рецитатора  
-Књижевно вече домаћег аутора 
-Књижевно вече признатог аутора који не живи у Новом Бечеју 

5.000,00 
30.000,00 
5.000,00 

15.000,00 
Април -Песничка штафета  

-Светски дан књиге 
           -позоришна представа 
           -креативна радионица 
-Светски дан библиотекара 
- Програм на мађарском А magyar költészet napja 
-Књижевно вече 

5.000,00 
 

20.000,00 
10.000,00 

 
10.000,00 
15.000,00 

Мај -Читалачка значка -пригодна позоришна представа 
-Мађународни дан дечије књиге- књижевно вече за децу  

15.000,00 
10.000,00 

Јун -Модна ревија и изложба радова ученика Средње школе-смер дизајн 
-2 књижевне вечери 

40.000,00 

Јул  
 

ЛЕТО У АВЛИЈИ 
-2 књижевне вечери 
-КОНЦЕРТ 
-радионица за уоститеље 

 
     30.000,00 

20.000,00 
10.000,00 

Август -Наставак лета у авлији  
-књижевно вече  
-концерт или пројекција филма 
-Авлија забавлија са свим садржајима 

 
30.000,00 
20.000,00 

150.000,00 

Септембар -АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ И УПИС ПРВАКА У БИБЛИОТЕКУ 
-радионица за децу 
-Књижевно вече за одрасле 

 
10.000,00 
20.000,00 

Октобар МЕСЕЦ КЊИГЕ 
-Одлазак на Београдски сајам књига  
-ДЕЧИЈА НЕДЕЉА- две радионице и концерт  
-књижевно вече за одрасле 

 
30.000,00 
50.000,00 
15.000,00 

Новембар -2 књижевне вечери 40.000,00 
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Децембар -Књижевно вече 
-радионице  
-БОЖИЋНО НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ на мађарском и спском језику дин 

20.000,00 
20.000,00 
40.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 740.000,00 

 

II 
Председник општинезакључује са установом из става 1.овог члана годишњи уговор о финансирању одобрених 
програма и делова програма а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу решења о 
преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
Народна библиотека Нови Бечеј је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе извештај 
о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројеката за 
који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу. 

 

III 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-020-53/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године             Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 
4. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), 
члана 4.Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Туристичке организације општине Нови Бечеј која 
својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј" број 11/2017) 
и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"- пречишћен текст број 17/2017), Општинско 
веће општине Нови Бечеј на 69. седници одржаној дана 27.07.2018. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 

I 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, који ће се 
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину: 
 

Месец               Планирани расходи и издаци Трошкови 
 

Јануар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Фебруар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 

70.000,00 
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• Одржавање бар једне тематске манифестације 
Март • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 

• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 
прикупљених експоната 

• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Април • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Мај • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 
• Штампање публикације. 

65.000,00 

Јун • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Јул • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Август • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 

60.000,00 
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• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 
• Штампање публикације 

Септембар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

60.000,00 

Октобар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

65.000,00 

Новембар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

Децембар • Одржавање објеката Главашева кућа и чување 
• Каталогизација, електронски унос и  примарна рестаурација 

прикупљених експоната 
• Одржавање сталне поставке у Главашевој кући 
• Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет) 
• Комуналне услуге 
• Трошкови административних услуга 
• Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• Трошкови мониторинга видео надзора 
• Одржавање бар једне тематске манифестације 

70.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 790.000,00 

 

II 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програни Туристичкој организацији општине Нови Бечеј који ће се финансирати 
из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину: 
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1. Мултикултурални викенд ....................100.000,00 
• Трошкови превоза 
• Трошкови хране и пића за учеснике 
• Трошкови обезбеђења 
• Трошкови изнајмљивања озвуке 
• Трошкови водитеља 
• Трошкови промо материјала 

2. Новогодишњи концерт...........................150.000,00 
• Трошкови превоза 
• Трошкови хране и пића за учеснике 
• Трошкови обезбеђења 
• Трошкови изнајмљивања озвуке 
• Трошкови водитеља 
• Трошкови промо материјала 
• Куповина јелке за трг 
• Трошкови аниматора – деда мраз 
• Трошкови превоза каруцама за аниматора 
• Трошкови слаткиша за децу која ките јелку 

 Укупни планирани трошкови: 1.040.000,00 

 

III 

Председник општинезакључује са установом из тачке I и II овог решења годишњи уговор офинансирању 
одобрених издатака и текућих расхода као и културних програма, а исплата средстава из буџета општине Нови 
Бечеј врши се на основу решења о преносу средстава, а у складуса законом којим се уређује буџетски систем. 
Туристичка организација је дужна да дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе 
извештај о утрошеним средствима као и реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по 
завршетку програма, односно пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском 
коришћењу. 

IV 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: III 02-400-80/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године             Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 
5. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), 
члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј  које 
својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј" број 11/2017) 
и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"- пречишћен текст број 17/2017), Општинско 
веће општине Нови Бечеј решавајући по пријави Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, на 69. седници 
одржаној дана 27.07.2018. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 

I 

УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, који ће се 
суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину: 
 

Месец               Планирани расходи и издаци Трошкови 
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Јануар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених експоната 
• одржавање  манифестација,  
• штампање публикације,  
• израда сталне поставке у оквиру Житног магацина 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Фебруар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Март • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Април • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Мај • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Јун • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Јул • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Август • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Септембар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Октобар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

60.000,00 

Новембар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 50.000,00 
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• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

Децембар • одржавање објеката Котарке и Житног магацина, 
• услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), 
• енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање) 
• комуналне услуге и 
• трошкови административних услуга. 

50.000,00 

 Укупни планирани трошкови: 700.000,00 

 
II 

Председник општинезакључује са удружењем из тачке I овог решења годишњи уговор о суфинансирању 
одобрених издатака и текућих расхода а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу 
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
Удружење је дужно да у року од 15 дана од дана истека тромесечја, достави Општинскомвећу тромесечни 
извештај о наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне 
године. 

III 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-400-88/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године              Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 
6. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 
Општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст) Општинско веће општине Нови Бечеј на 69. седници 
одржаној дана 27.07.2018. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Организационог одбора манифестације 
19. ДаниТеодора Павловића 2018. 

 
I 

Ради спровођења и организације манифестације 19. ДаниТеодора Павловића 2018, именује се 
Организациони одбор у следећем саставу: 

 
1. Радован Влаховић, председник 
2. Сенка Влаховић, заменица председника 
3. др Мирјана Брковић, члан 
4. др Срђан Шљукић, члан 
5. др Петар Крестић, члан 
6. Драган Раушки, члан 
7. Ђорђе Попов, члан 
8. Владимир Голушин, члан 

 

II 

Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних, 
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови 
Бечеј. 

 

 III 
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Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕJ 
 

Број: III 02-020-54/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године             Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 
7. На основу члана 8. став 1. тачка  5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“,бр.12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, бр.17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 69. седници 
одржаној дана 27.07.2018. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације  
Дани села Кумана за 2018. годину 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације Дани села Кумана за 2018. годину, који 
је усвојио Организациони одбор. 
 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-653-22/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године             Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 

8. На основу Одлуке о приступању изради грба,заставе и одређивању празника општине Нови Бечеј(„Службени 
лист Општине Нови Бечеј“, број 10/2018) и члана 56. став 1. тачка 11. а у вези са чланом 6. и 9. Статута општине 
Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), Општинско веће општине Нови 
Бечеј, на 69. седници одржаној 27.07.2018. године, донело је  
  

ЗАКЉУЧАК  

о спровођењу Одлуке о приступању изради грба,заставе и одређивању празника општине 
Нови Бечеј 

 

1. Ради спровођења Одлуке о приступању изради грба,заставе и одређивању празника општине Нови 
Бечеј као и употребе грба и заставе,из буџета општине Нови Бечеј издвојиће се следећа средства: 
 

• Износ до 100.000,00 динара за спровођења јавног конкурса и то нето износ од 60.000,00 
динара за награду победнику на јавном конкурсу а остало за потребе спровођења јавне 
расправе – са Раздла 1 Скупштина општине, класификација 2101-Програм 16-политички 
систем локалне самоуправе,Позиција 8, економска класификација 423 -Услуге по уговору -
одборнички додатак и накнаде члановима комисија и други уговори. 

• За потребе примене грба и заставе након што Скупштина усвоји симболе, Општиннска управа 
ће сносити трошкове израде грба и заставе - са Раздела 4 Послови општинске управе,глава 
4.01 Општинска управа без индиректних корисника, класификација 0602 Програм 15 – Опште 
услуге управе, ПА 001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
48, екомомска класификација 426 – материјал, издвојиће се неопходна средства како би 
употреба симбола могла да се спроведе. 
 

2. Овај Закључак објаввити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-400-89/2018           Заменик председника 
Дана: 27.07.2018. године             Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Бранко Свиленгаћин с.р. 
 
9. На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 
97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – УС), у поступку за одлучивање о 
постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције против Радована Милашиновића из Новог Бечеја, 
3. априла 2018. године, Директор Агенције за борбу против корупције доноси 

РЕШЕЊЕ 

(Објављенoу Сл. гласнику РС – број 58/2018- дана27.07.2018) 

I. Утврђује се да је Радован Милашиновић, члан Општинског већа општине Нови Бечеј, поступио супротно 
одредби члана 31. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер није у року од 15 дана од дана 
ступања на ову јавну функцију обавестио Агенцију за борбу против корупције о томе да обавља посао директора 
Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину на велико (увоз–извоз) „MIBAX”, Нови Бечеј. 

II. Утврђује се да је Радован Милашиновић, поступио супротно одредби члaнa 35. став 1. Закона о Агенцији за 
борбу против корупције, зато што није у року од 30 дана од дана именовања на јавну функцију члана Општинског 
већа општине Нови Бечеј, пренео своја управљачка права у Друштву са ограниченом одговорношћу за трговину 
на велико (увоз–извоз) „MIBAX”, Нови Бечеј, чији је сувласник са 32,84% удела, на правно или физичко лице које 
није повезано, да их оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне функције. 

III. Утврђује се да је Радован Милашиновић поступио супротно одредбама члана 27. ичлана 32. став 1. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, јер је за време вршења јавне функције члана Општинског већа општине Нови 
Бечеј Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико (увоз–извоз) „MIBAX”, Нови Бечеј, чији је 
сувласник, имало пословну сарадњу са Општинском управом општине Нови Бечеј, на основу које је из буџета 
општине Нови Бечеј пренето 15.087,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није 
писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 1. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

IV. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” и у 
„Службеном листу општине Нови Бечеј”. 

V. Трошкове објављивања овог решења сносиће Радован Милашиновић. 

Образложење 

Против Радована Милашиновића, члана Општинског већа општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Веће), задуженог 
за привреду и преузетништво, обавештењем од 17. јула 2017. године и допуном обавештења о покретању 
поступка од 3. новембра 2017. године покренут је, по службеној дужности, поступак за одлучивање о постојању 
повреде одредаба члана 31. став 1, члана 35. став 1, члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), јер није у року од 15 дана од дана ступања на ову јавну 
функцију обавестио Агенцију за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) о томе да обавља посао 
директора Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину на велико (увоз–извоз) „MIBAX”, Нови Бечеј (у 
даљем тексту: „MIBAX”), због тога што није у законом прописаном року пренео своја управљачка права у 
наведеном привредном друштву, чији је сувласник, са 32,84% удела, на правно или физичко лице које није 
повезано лице да их оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне функције, као и због тога 
што је за време вршења наведене јавне функције, „MIBAX” имао пословну сарадњу са Општинском управом 
општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Општинска управа), а да о сукобу интереса који је имао у наведеној 
ситуацији именовани није писмено обавестио Агенцију. 

Увидом у Регистар функционера, који води Агенција, утврђено је да Радован Милашиновић почев од 25.маја 2016. 
године врши јавну функцију члана Већа задуженог за привреду и предузетништво. 
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Увидом у Регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, утврђено је да је именовани 
директор и сувласник са 32,84% удела у „MIBAX”, и да исти није извршио пренос својих управљачких права у овом 
привредном друштву. 

Према одредби члана 31.став 1. Закона о Агенцији, функционер који у тренутку ступања на јавну функцију обавља 
други посао или делатност, дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на јавну функцију обавести Агенцију о 
обављању тог посла или делатности. 

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да именовани није обавестио Агенцију о томе да у тренутку 
ступања на наведену јавну функцију обавља посао директора у „MIBAX”. 

Одредбом члана 35.став 1. Закона о Агенцији прописано је да је функционер дужан да у року од 30 дана од дана 
избора, постављења или именовања, пренесе своја управљачка права у привредном друштву на правно или 
физичко лице које није повезано лице, да их оно, у своје име, а за рачун функционера врши до престанка јавне 
функције. 

Имајући у виду наведено, утврђено је да у конкретном случају постоји повреда одредаба члана 31.став 1. и члана 
35. став 1. Закона о Агенцији, с обзиром на то да је несумњиво утврђено да именовани није у року од 15 дана од 
дана ступања на јавну функцију члана Већа обавестио Агенцију о томе да обавља посао директора у „MIBAX” и да 
није у законом прописаном року пренео своја управљачка права у овом привредном друштву. 

Поред тога, Агенција је читањем аналитичких картица „MIBAX” за 2016.и 2017. годину утврдила да је „MIBAX” 
имао пословну сарадњу са Општинском управом и да је између њих од тренутка ступања Радована Милашиновића 
на јавну функцију члана Већа остварен укупан промет од 15.087,00 динара. 

У смислу члана 2. Закона о Агенцији повезано лице је, поред осталих, свако физичко и правно лице које се може 
оправдано сматрати интересно повезаним са функционером, приватни интерес је било каква корист или погодност 
за функционера или повезано лице, а сукоб интереса је ситуација у којој функционер има приватни интерес који 
утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције на начин 
који угрожава јавни интерес. 

У конкретном случају „MIBAX” је са Радованом Милашиновићем повезано лице, с обзиром на то да је директор и 
сувласник наведеног привредног друштва. 

Према одредбама члана 27. Закона о Агенцији, функционер је дужан да јавну функцију врши тако да јавни 
интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и да ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, 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 и да не сме да користи јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за себе или 
повезано лице. 

Одредбом члана 32.став 1. Закона о Агенцији прописана је обавеза функционера да приликом ступања на дужност 
и током вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о 
сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има. 

Према одредбaма члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16), општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина, непосредно 
извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, доноси одлуку о привременом 
финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године, врши надзор над 
радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, 
статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине, поставља и разрешава начелника 
општинске управе, односно начелнике управа за поједине области. 

Начелник општинске управе, с друге стране, на основу одредбе члана 54.став 1. истог закона, руководи 
општинском управом, као јединственим органом, која у складу са одредбама члана 52. овог закона, поред осталог, 
припрема нацрте прописа и других аката које доноси општинско веће и извршава одлуке и друге акте општинског 
већа. 

Из наведених законских одредаба произлази да између Већа и начелника Општинске управе постоји однос 
зависности, надзора и контроле, па ситуација у којој је током вршења јавне функције члана Већа Радована 
Милашиновића Општинска управа имала пословну сарадњу са привредним друштвом у којем је именовани 
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директор и сувласник, на основу које су из буџета општине Нови Бечеј исплаћивана финансијска средства, 
представља сукоб интереса, који чак и да није утицао, могао је да утиче на његово поступање у вршењу јавне 
функције, јер Веће у којем је члан предлаже буџет, врши надзор над радом општинске управе, поставља и 
разрешава начелника Општинске управе, која је имала пословну сарадњу са наведеним привредним друштвом, 
чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама 
члана 27. Закона о Агенцији. 

Именовани је као функционер, у конкретној ситуацији био дужан да избегне сукоб интереса, а када је већ „MIBAX” 
започео пословну сарадњу са Општинском управом, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретној 
ситуацији имао писмено обавести Агенцију, што није учинио, а што је утврђено провером службене евиденције 
Агенције. На тај начин је повредио одредбу члана 32. став 1. Закона о Агенцији. 

Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи именованом, оцењено је да се изрицањем мере упозорења 
не би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на то да је Радован Милашиновић током вршења 
наведене јавне функције извршио више повреда Закона о Агенцији и довео себе у сукоб интереса чије се 
последице не могу отклонити. Стога је закључено да је изрицањем мере јавног објављивања препоруке за 
разрешење једина одговарајућа мера у конкретном случају, па је сагласно одредбама члана 51.став 1. Закона о 
Агенцији и члана 136.став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) у вези са 
чланом 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као у ст.I, II.и III. диспозитивa овог решења. 

Одлуке као у ставовима IV. и V. диспозитива овог решења донете су применом одредбе члана 54. Закона о 
Агенцији. 
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