СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 6

Нови Бечеј 20.12.2001 године

година XXXVII

1.
На основу члана Закона о јавним приходима и јавним расходима ( ″ Служени
гланик РС ″, број 76/91,41/92,18/93,22/93,37/93,67/93,45/94 и 42/98 ) и члана 47
Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и
4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 20.12.2001. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА
2001. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буxету општине Нови Бечеј за 2001. годину ( ″ Службени лист
општине Нови Бечеј ″, број 3/2001), члан 11. мења се и гласи:

редни
број

ВРСТА ПРИХОДА
ВРСТА1. ПРИХОД ОД ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ

01.1.
01.2.

Део пореза на промет
Порез на пренос апсолутних права наследђе и поклон
СВЕГА ВРСТА 1.
ВРСТА 2. ПРИХОД ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК

11.500.000,00
3.500.000,00

02.1.
02.2.

Део пореза на доходак грађана
порез на доходак од пољопривреде
СВЕГА ВРСТА 2:
ВРСТА 3. ПРИХОД ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

5.200.000,00
600.000,00
5.800.000,00

03.1.

Порез на имовину
УКУПНО ВРСТА 1.2 и 3

7.500.000,00
28.300.000,00

ВРСТА 4. ДРУГИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
Локална комунална такса

700.000,00

04.1.

15.000.000,00
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04.2.
04.3.
04.4.
04.5.
04.5.1.
04.6.
04.7.
04.8.1.
04.8.2.
04.8.3.
04.9.
04.11.
04.12.
04.13.
05.1.

редни
број

01.1.
01.2.
01.3.
01.4.
01.5.

02.1.
02.2.

Нови Бечеј 20.12.2001 године

Приходи који својом делатн оствари
општинска управа
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта
Накнада за коришћење градског
градјевинског земљишта
Накнада за кориш.комуналних добара од
општег интереса
Порез на фонд зарада
од 01.06.2001.
Накнаде за путеве
Средс.самодопр.за МЗ од пољопривреде и
сам.предузетништва
Средс.самодопр.за болницу од запослених
Средс.самодопр.за болницу од
пољопривреде
Средс.самодопр.за болницу од
самост.предузетника
Део боравишне таксе

Број 6
500.000,00
200.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
16.500.000,00
700.000,00
1.000.000,00
6.500.000,00
110.000,00
150.000,00
100.000,00

Средства за солидарну стамбену изградњу
Део накнаде за коришђење рудног блага
Остали приходи
СВЕГА ВРСТА 4.
ПРИХОДИ ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

2.500.000,00
2.500.000,00
750.000,00
42.310.000,00
2.200.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ :

72.810.000,00

ВРСТА РАСХОДА
ВРСТА 1.СРЕДСТВА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Средства за бруто зараде
Материјални трошкови
Одржавање и набавка основних средстава
Средства за рад Скупштине
Средства за спровођење избора
СВЕГА ВРСТА 1.
ВРСТА 2.СРЕДСТВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Средства за основно образовање
Средства за средње образовање

12.500.000,00
5.000.000,00
1.100.000,00
900.000,00
19.500.000,00

6.700.000,00
1.300.000,00
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02.3.1. Средства за друштвену бригу о деци - зараде
02.3.2.
Средства за друштвену бригу о деци материјални трошк.
02.3.3. Средства за друштвену бригу о деци - ужине
02.4.1.
Средства за делатност културе - зараде
02.4.2. Средства за делатност културе - материјални
трошкови
02.5.
Средства за делатност физичке културе
02.6.1.
Средства за делатност соц.заштите друштвена нега
02.6.2.
Средства за делатност соц.застите материјални трошкови
02.7.
Средства за заштиту чланова породице
СВЕГА ВРСТА 2.

03.1.
03.2.
03.3.
03.4.
03.5.1.
03.5.2.
03.5.3.
03.6.
03.7.1.
03.7.2.
03.8.1.
03.8.2.
03.9.1.
03.9.2.
03.10.1.
03.10.2.
03.11.

04.1.
04.2.
04.3.1.
04.3.2.

ВРСТА 3.СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ
Средства за уређење грађевинског
земљишта
Средства за коришћење грађевинског
земљишта
Средства за коришћење комуналних добара
Средства за путеве
Средства за изградњу болнице од заполених
Средства за изградњу болнице од
пољопривреде
Средства за изградњу болнице од
самосталних предуз.
Средства за солидарну стамбену изградњу
МЗ Нови Бечеј - средства самодоприноса
МЗ Нови Бечеј - редовна делатност
МЗ Ново Милосево - средства самодоприноса
МЗ Ново Милошево - редовна делатност
МЗ Кумане - средства самодоприноса
МЗ Кумане - редовна делатност
МЗ Бочар - средства самодоприноса
МЗ Бочар - редовна делатност
Средства за коришћење рудног блага на
терит.општине
СВЕГА ВРСТА 3.
ВРСТА 4. СРЕД.ЗА ДЕЛАТНОСТ САВЕЗА И
УДРУЖЕЊА
Удружење бораца општине Нови Бечеј
Удружење грађана
Црвени крст општине Нови Бечеј - зараде
Црвени крст општине Нови Бечеј -

Број 6
5.800.000,00
270.000,00
260.000,00
1.550.000,00
400.000,00
650.000,00
250.000,00
250.000,00
30.000,00
17.460.000,00

200.000,00
2.000.000,00
13.000.000,00
700.000,00
6.500.000,00
110.000,00
150.000,00
4.500.000,00
480.000,00
100.000,00
300.000,00
47.000,00
160.000,00
25.000,00
60.000,00
14.000,00
2.500.000,00
30.846.000,00

20.000,00
100.000,00
60.000,00
20.000,00
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04.4.

05.1.
05.2.
05.3.
05.4.
05.5.
05.6.1.
05.6.2.
05.7.
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материјални трошкови
Фонд солидарност општине Нови Бечеј
СВЕГА ВРСТА 4.
ВРСТА 5. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Издвајање средстава у сталну резерву
Текућа буxетска резерва
Средства за интервенцију
Комисија за враћање пољопривредног
замљишта
Обавезе по уговорима
Средства за информисање - радио
Средства за информисање - новине
Остали расходи
СВЕГА ВРСТА 5.
УКУПНИ РАСХОДИ

Број 6

2.700.000,00
2.900.000,00
600.000,00
400.000,00
50.000,00
300.000,00
150.000,00
220.000,00
70.000,00
314.000,00
2.104.000,00
72.810.000,00

Члан 2.
Ова Одлука објавиће се у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″, а ступа
на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 03-400-3 /2001
Дана: 20.12.2000. год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2.
На основу члана 32. Закона о јавним приходима и јавним расходима
(″Службени гласник Републике Србије″,број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93,
67/93,45/94, и 42/98 ) и члана 49 Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист
општине Нови Бечеј ″ бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној 20. децембра 2001. године, донела је

ОДЛУКУ
о привременом финансирању потреба општине Нови Бечеј за период
јануар - март 2002. године.
Члан 1.
До доношења буxета општине Нови Бечеј за 2002. годину врши ће се
привремено финанисрање јавних расхода буxета општине Нови Бечеј за период
јануар - март 2002. године.
Члан 2.
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За финансирање јавних расхода из члана 1. ове Одлуке утврђују се
средства у висини 1/4 прихода распоређених буxетом општине Нови Бечеј за 2001.
годину која су повећана за планирани раст цена на мало.
Члан 3.
Средства за привремено финансирање распоређују се у тромесечном Плану
за потребе и на начин одређен Законом и другим прописима и стављају на
располагање корисницима у оквиру распореда утврђеног тромесечним Планом.
Члан 4.
Тромесечни План доноси Извршни одбор Скупштине општине.
Члан 5.
Приходи који се остваре и расходи који се изврше у времену привременог
финанисрања саставни су део буxета за 2002. годину.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 1. јануара 2002. године и објавиће се у ″
Службеном листу општине Нови Бечеј ″
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-400- 4/2000
Нови Бечеј , 20.12.2000.год.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3.
На основу члана 197. Закона о локалној самоуправи ( ″ Сл. лист гласник Р
Србије ″, бр. 46/95 и 66/2001 ) и члана 43. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Сл. лист
општине Нови Бечеј бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на седници
одржаној дана 20.12. 2001. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
У Одлуци о образовању месних заједница (″ Службени лист општине Нови
Бечеј ″, број 4/2000) члан 2. мења се и гласи:
″ Месна заједница је заједница грађана према месту пребивалишта на
одређеном подручју.
Месна заједница је интересна , демократска и нестраначка заједница
грађана организована ради задовољавања потреба од непосредног заједничког
интереса за грађане на одређеном подручју. ″
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
″ У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких
интереса и о заједничком задовољавању потреба, у складу са материјалним
могућностима, а нарочито у областима :
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1. Уређење насељеног места ( путеви, тротоари, ПТТ, електрична енергија,
водовод и канализација и др. )
2. Обављање услужних делатности,
3. Социјалне заштите необезбеђених становника,
4. Заштита и унапређење човекове средине,
5. Завођење и реализацију заведеног самодоприноса.
Члан 3.
Члан 7. брише се.
Члан 4.
Члан 8. брише се.
Члан 5.
После члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи :
″Месна заједница може обављати и послове из надлежности Скупштине
општине као поверене послове и то у следећим областима :
1. стамбено-комуналној ( брига о стању локалних путева, улица, зеленила,
комунална хигијена и сл ).
2. одређени послови у спровођењу избора,
3. послови прописа становништва,
4. заштите од елементарних и других већих непогода.
Скупштина општине обезбеђује средства за поверене послове, и врши
надзор над извршењем истих.
Поглавље III ″ ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ″ мења се и гласи : ″ ИЗБОРИ ЗА
ОРГАНЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДИЦА ″
Члан 6.
Члан 9. брише се.
Поднаслов ″ Савет месне заједнице ″ брише се.
Члан 7.
У Члану 10. додаје се нови став који гласи :
″ Орган месне заједнице је Савет месне заједнице ″
Досадашњи став 1. постоје став 2. а став 2. постоје став 3.
Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи :
″ Кандидата за члана Савета могу предложити најмање 20 грађана, а
збирну листу утврђује орган , који је по Статуту месне заједнице, надлежан за
спровођење избора.
За чланове Савета изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова ″.
Члан 9.
У члану 12. после става 1. додаје се нови став који гласи:
″ Спровођењем избора за Савете месних заједница руководи орган
надлежан по Статуту месне заједнице ″.
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Члан 10.
Поднаслов ″ Секретар″ брише се.
Члан 13. мења се и гласи :
″ Савет бира секретара на првој седници већином гласова од укупног броја
чланова Савета.
Секретар Савета решава о правима, обавезама и одговорностима радника
запослених у месној заједници.
Сва права из радног односа секретар Савета и запослени у месној заједници
остварују у месној заједици сходно Статуту месне заједнице а у складу са законом
″.
Члан 11.
Члан 14. брише се .
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном
листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-011-1/2001
Дана: 20.12.2001 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4.
На основу члана 25. став 1. тачке 3. подтачке 11. Закона о јавним
приходима и јавним расходима (″Службени гласник РС″, број 76/91,18/93,
22/93,37/93,67/93,45/94,42/98,54/99 и 22/2001), члана 51. став 1. тачке 6. Закона о
локалној самоуправи (″Службени гласник РС ″, број 49/99 и 27/2001) и члана 16.
став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 7/99 и 4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 20.12.2001. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
Члан 6. Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 5/99) мења се и гласи:
″Општинска управа наплаћује накнаде за следеће услуге :
1. Овера потписа, преписа, рукописа, фотокопије:
- у службеној просторији .......................................................................
динара

50
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- ван службених просторија, у висини дневнице уколико је странка обезбедила
превоз службеног лица, уколико странка није обезбедила превоз службеног лица
накнада је у висини дневнице и трошкова превоза.
Накнаде се ослобађају инвалиди, непокретна и тешко болесна лица.
2. Издавање извода из матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, матичне
књиге умрлих и уверења о држевљанству ...........................
30 динара
3. Издавања уверења о слободном брачном стању ............. .............
50 динара
4. Издавање уверења о слобадном брачном
стању за иностранство .......................................................................
500
динара
5. Издавање осталих уверења и потврда, осим
уверења из области борачко- инвалидске заштите
и друштвене бриге о деци ............................................................
30
динара.
6. Издавање извода на интернационалном обрасцу....................
300 динара
7. Закључење брака у згради Општинске управе у
свечаној сали и свечаним салама Месних канцеларија ..........
100 динара
8. Излазак службеног лица у поступку закључења брака
изван службених просторија .......................................................
3.000
динара
Накнаде под тачком 9. ослобађају се инвалиди, непокретна и тешко болесна лица.
9.Доношење решења о упису радње у регистар ........................
600 динара
10.Доношење решења о упису у регистар радње- пијачне
тезге .................................................................................................
200
динара
11.Доношење решења о привременом упису радње у регтистар
400 динара
12.Доношење решења о промени седишта радњи,
проширењу делатности и другим променама у регистар......
400 динара
13.Решење о привременој одјави радње ................................
300
динара
14. Доношење решења о сталној одјави радње ............................
300 динара
15. Доношење дупликата решења о упису радњи у регистар и
брисању радњи из регистра, као и дупликата других решења.... 100 динара
16. Овера реда вожње у линијском и градском саобраћају
( локалном ) ...................................................................................
500
динара
17. Излазак на лице места инспекције, комисије или другог
надлежног органа Општинске управе по захеву странке:
- ако странка обезбеди превозно средство ................................
300 динара
- ако странка не обезбеди превозно средство .............................
500
динара
18. Издавање урбанистичке дозволе :
- за индивидуалну изградњу ..............................................................
200
динара
- за привредне објекте ........................................................................
500
динара
19. Издавање одобрења за постављање :
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- привремених и других објеката ...................................................
160
динара
- киоска ................................................................................................
80
динара
- монтажне гараже ............................................................................
80
динара
- тезге за излагање и продају робе ................................................
40
динара
- рекламни панои ...............................................................................
40
динара
- летње баште ......................................................................................
60
динара
- аутомати за забавне игре, забавни паркови, шатори др. ........
500 динара
20. Издавање решења за :
- вађење стабла ...................................................................................
100
динара
- исељење бесправно усељених лица у станове ..........................
400
динара
- потврђивање плана посебних делова зграде ............................
600
динара
21. Технички преглед и издавање употребне дозволе :
- за индивидуалне објекте путем комисије .................................
200
динара
- за привредне објекте .....................................................................
500
динара
22. Инспекцијски преглед објекта ради издавање записника и
уверења о чињеницама о којима се не води службена
евиденција .....................................................................................
400
динара
23.Издавање грађевинске дозволе :
- за помоћне и друге објекте .............................................................
80
динара
- за индивидуалну стамбену изградњу ............................................
120
динара
- за инсталације ......................................................................................
120
динара
- за привредне објекте ..........................................................................
400
динара
- за објекте пословне стамбене изградње ........................................
200
динара
24. За легализацију изграђених стамбених објеката ...................
400 динара
25. За издавање уверења на основу увиђаја о стању објекта
на степену изграђености :
- за приватне објекте ...........................................................................
300
динара
- за друштене .........................................................................................
600
динара
26. За преглед пословних просторија ради утврђивања услова
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за обављање одређене делатности из области зашите
животне средине ...........................................................................
300
динара
27. Излазак комисије за технички преглед возила за обављање
такси превоза ..................................................................................
500
динара
28. Редовно одабирање по једном грлу :
- овна .........................................................................................................
100
динара
- нераста ...................................................................................................
300
динара
- пастува ...................................................................................................
360
динара
- бика ........................................................................................................
360
динара
29. Ванредно одабирање по грлу :
- овна ..........................................................................................................
160
динара
- нераста ....................................................................................................
360
динара
- пастува ....................................................................................................
420
динара
- бика .........................................................................................................
420
динара
30. Опомена којом се обвезник позива
да плати прописану накнаду ...........................................................
30
динара
31. Решења које доноси Скупштина општине и
Извршни одбор Скупштине општине .........................................
200 динара
32. Решења за која није прописана посебна накнада овом Одлуком,
осим за решење из области борачко-инвалидске заштите и
друштвене бриге о деци .................................................................
100
динара
33. Захтев за издавање предмета из архиве ......................................
300
динара

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у
″Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-031-12 /2001
Дана : 20.12. 2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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5.
На основу члана 25. став 1. тачке 3. подтачке 11. Закона о јавним
приходима и јавним расходима (″Службени гласник РС″, број 76/91,18/93,
22/93,37/93,67/93,45/94,42/98,54/99 и 22/2001), члана 51. став 1. тачке 6. Закона о
локалној самоуправи (″Службени гласник РС ″, број 49/99 и 27/2001) и члана 16.
став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 7/99 и 4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 20.12.2001. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
Члан 6. Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска управа
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 5/99) мења се и гласи:
″Општинска управа наплаћује накнаде за следеће услуге :
1. Овера потписа, преписа, рукописа, фотокопије:
- у службеној просторији .......................................................................
50
динара
- ван службених просторија, у висини дневнице уколико је странка обезбедила
превоз службеног лица, уколико странка није обезбедила превоз службеног лица
накнада је у висини дневнице и трошкова превоза.
Накнаде се ослобађају инвалиди, непокретна и тешко болесна лица.
2. Издавање извода из матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, матичне
књиге умрлих и уверења о држевљанству ...........................
30 динара
3. Издавања уверења о слободном брачном стању ............. .............
50 динара
4. Издавање уверења о слобадном брачном
стању за иностранство .......................................................................
500
динара
5. Издавање осталих уверења и потврда, осим
уверења из области борачко- инвалидске заштите
и друштвене бриге о деци ............................................................
30
динара.
6. Издавање извода на интернационалном обрасцу....................
300 динара
7. Закључење брака у згради Општинске управе у
свечаној сали и свечаним салама Месних канцеларија ..........
100 динара
8. Излазак службеног лица у поступку закључења брака
изван службених просторија .......................................................
3.000
динара
Накнаде под тачком 9. ослобађају се инвалиди, непокретна и тешко болесна лица.
9.Доношење решења о упису радње у регистар ........................
600 динара
10.Доношење решења о упису у регистар радње- пијачне
тезге .................................................................................................
200
динара
11.Доношење решења о привременом упису радње у регтистар
400 динара
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12.Доношење решења о промени седишта радњи,
проширењу делатности и другим променама у регистар......
400 динара
13.Решење о привременој одјави радње ................................
300
динара
14. Доношење решења о сталној одјави радње ............................
300 динара
15. Доношење дупликата решења о упису радњи у регистар и
брисању радњи из регистра, као и дупликата других решења.... 100 динара
16. Овера реда вожње у линијском и градском саобраћају
( локалном ) ...................................................................................
500
динара
17. Излазак на лице места инспекције, комисије или другог
надлежног органа Општинске управе по захеву странке:
- ако странка обезбеди превозно средство ................................
300 динара
- ако странка не обезбеди превозно средство .............................
500
динара
18. Издавање урбанистичке дозволе :
- за индивидуалну изградњу ..............................................................
200
динара
- за привредне објекте ........................................................................
500
динара
19. Издавање одобрења за постављање :
- привремених и других објеката ...................................................
160
динара
- киоска ................................................................................................
80
динара
- монтажне гараже ............................................................................
80
динара
- тезге за излагање и продају робе ................................................
40
динара
- рекламни панои ...............................................................................
40
динара
- летње баште ......................................................................................
60
динара
- аутомати за забавне игре, забавни паркови, шатори др. ........
500 динара
20. Издавање решења за :
- вађење стабла ...................................................................................
100
динара
- исељење бесправно усељених лица у станове ..........................
400
динара
- потврђивање плана посебних делова зграде ............................
600
динара
21. Технички преглед и издавање употребне дозволе :
- за индивидуалне објекте путем комисије .................................
200
динара
- за привредне објекте .....................................................................
500
динара
22. Инспекцијски преглед објекта ради издавање записника и
уверења о чињеницама о којима се не води службена
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евиденција .....................................................................................
400
динара
23.Издавање грађевинске дозволе :
- за помоћне и друге објекте .............................................................
80
динара
- за индивидуалну стамбену изградњу ............................................
120
динара
- за инсталације ......................................................................................
120
динара
- за привредне објекте ..........................................................................
400
динара
- за објекте пословне стамбене изградње ........................................
200
динара
24. За легализацију изграђених стамбених објеката ...................
400 динара
25. За издавање уверења на основу увиђаја о стању објекта
на степену изграђености :
- за приватне објекте ...........................................................................
300
динара
- за друштене .........................................................................................
600
динара
26. За преглед пословних просторија ради утврђивања услова
за обављање одређене делатности из области зашите
животне средине ...........................................................................
300
динара
27. Излазак комисије за технички преглед возила за обављање
такси превоза ..................................................................................
500
динара
28. Редовно одабирање по једном грлу :
- овна .........................................................................................................
100
динара
- нераста ...................................................................................................
300
динара
- пастува ...................................................................................................
360
динара
- бика ........................................................................................................
360
динара
29. Ванредно одабирање по грлу :
- овна ..........................................................................................................
160
динара
- нераста ....................................................................................................
360
динара
- пастува ....................................................................................................
420
динара
- бика .........................................................................................................
420
динара
30. Опомена којом се обвезник позива
да плати прописану накнаду ...........................................................
30
динара
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31. Решења које доноси Скупштина општине и
Извршни одбор Скупштине општине .........................................
200 динара
32. Решења за која није прописана посебна накнада овом Одлуком,
осим за решење из области борачко-инвалидске заштите и
друштвене бриге о деци .................................................................
100
динара
33. Захтев за издавање предмета из архиве ......................................
300
динара
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у
″Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-031-12 /2001
Дана : 20.12. 2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6.
На основу члана 5. Одлуке о условима издавања и висини закупнине
пословног простора у државној својини са правом коришћења општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 5/98) и члана 16. став 1. тачке 36.
Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и
4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 20.12.2001.
године, донела је
ОДЛУКУ
о давању у закуп пословног простора
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП домаћим физичким или правним лицима, пословни
простор уписан у зкњ уложак број 1. К.О. Нови Бечеј парцела број 22094/2,
Привредни објекат Јатов у површини од 6х 66а 62м2, у природи 7 објеката у
површини од 1638 м2, државне својине са правом коришћења Општине Нови
Бечеј, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке ће се дати у закуп на одређено
време најмање 5 година, путем јавног прикупљања понуда, по почетној цени од
15.000,00 динара месечно, пошто је истекао досадашњи уговор о закупу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп пословног простора спроводи Комисија за давање
у закуп пословног простора, сходно Одлуци о условима издавања и висини
закупнине пословног простора у државној својини са правом коришћења општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 5/98).
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном
листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 03-361- 3/2001
Дана: 20.12. 2001. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

7.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о условима издавања и висини закупнине
пословног простора у државној својини са правом коришћења општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 5/98) и члана 16. став 1. тачке 39.
Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и
4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 20.12. 2001.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за давање у закуп пословног простора
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисије за давање у закуп пословног простора у државној
својини са правом коришћења општине Нови Бечеј на мандатни период од 4
године и то:
Председник:
Момиров Зорица
Чланови:
1. Сењи Ласло
2. Пејин Сава
II
Ово решење ће се објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-47 /2001
Дана: 20.12. 2001. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине
Милован Баштованов с.р.

8.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј″, бр. 7/99, и 4/200 ) и члана 19. Одлуке о повезивању ЈП ″ Комуналац ″
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Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј ( ″Службени лист
општине Нови Бечеј ″, број 1/92 ,2/98 и 6/2001) Скупштина општине Нови Бечеј, на
својој седници од 20.12.2001. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу в.д. директора ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј

1.
Разрешава се в.д. директора ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј :
- Стевица Ћурчић из Кумана.

2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : 01-020-38/2001
Дана : 20.12.2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј″, бр. 7/99, и 4/200 ) и члана 19. Одлуке о повезивању ЈП ″ Комуналац ″
Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј ( ″Службени лист
општине Нови Бечеј ″, број 1/92 ,2/98 и 6/2001) Скупштина општине Нови Бечеј, на
својој седници од 20.12.2001. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј
1.
За директора ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј именује се :
- Чањи Лајош из Новог Бечеја.
2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-020-42/2001
Дана : 20.12.2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

10.
На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ″ Службени гласник РС″, бр.
42/91 ) члана 8 Одлуке о оснивању установа културе у општии Нови Бечеј ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј″, бр 6/92) и 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99, и 4/2000 ) Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници од 20.12.2001. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу в.д. директора Радничог дома
″Јован Веселинов - Жарко ″ Нови Бечеј
1.
Разрешава се в.д. директора Радничког дома ″ Јован Веселинов - Жарко ″
Нови Бечеј :
- Милорад Галетин из Новог Бечеја.

2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-020-37/2001
Дана : 20.12.2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

11.
На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ″ Службени гласник РС″, бр.
42/91 ) члана 8 Одлуке о оснивању установа културе у општии Нови Бечеј ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј″, бр 6/92) и 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99, и 4/2000 ) Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници од 20.12.2001. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Радничог дома
″Јован Веселинов - Жарко ″ Нови Бечеј

Страна 142

Нови Бечеј 20.12.2001 године

Број 6

1.
За в.д. директора Радничког дома ″ Јован Веселинов - Жарко ″ Нови Бечеј
именује се :
- Илиа Ласло из Новог Бечеја.
2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-020-41/2001
Дана : 20.12.2001.год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

12.
На основу чл.9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа ″Дирекција за
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј ″ (″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ ,бр.9/92, 2/97 и 4/2001) и чл.49.
Статута општине Нови Бечеј(″Службени лист општине Нови Бечеј ″ ,број 7/99 и
4/2000,) Скупштина општине Нови Бечеј , на својој седници од 20.12.2001. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција за планирање,
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј
1.
Разрешава се дужности директора Јавног предузећа Дирекција за
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј:
- Младен Станковић дипл. инг. арх. из Новог Бечеја.

2.
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-39/2001
Дана: 20.12.2001.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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13.
На основу чл.9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа ″Дирекција за
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј ″ (″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ ,бр.9/92, 2/97 и 4/2001) и чл.49.
Статута општине Нови Бечеј(″Службени лист општине Нови Бечеј ″ ,број 7/99 и
4/2000,) Скупштина општине Нови Бечеј , на својој седници од 20.12.2001. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Јавног предузећа Дирекција за планирање,
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј
1.
За в.д. директора Јавног предузећа Дирекција за планирање, изградњу,
уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј именује се:
- Мирјана Боберић дипл. правник из Новог Бечеја.

2.
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-40/2001
Дана: 20.12.2001.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

14.
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Ј.П. радио-дифузне делатности ″
Радио Нови Бечеј ″ ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ број 6/94, 8/2000 и
1/2001) и члана 49 Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови
Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од
20.12.2001 године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу в.д. директора Ј.П. радио-дифузне делатности ″ Радио Нови
Бечеј ″ Нови Бечеј
1.
Разрешава се дужности в.д. директора Ј.П.радио дифузне делатности ″
Радио Нови Бечеј ″ Нови Бечеј:
- Дарко Милановић из Новог Бечеја.

2.
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Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-43/2001
Нови Бечеј, 20.12.2001.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

15.
На основу члана 13. Одлуке о оснивању Ј.П. радио-дифузне делатности ″
Радио Нови Бечеј ″ ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ број 6/94, 8/2000 и
1/2001) и члана 49 Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови
Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од
20.12.2001 године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Ј.П. радио-дифузне делатности ″ Радио
Нови Бечеј ″ Нови Бечеј
1.
За в.д. директора Ј.П.радио дифузне делатности ″ Радио Нови Бечеј ″ Нови
Бечеј именује се:
- Горан Главашки из Новог Бечеја.

2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-44/2001
Нови Бечеј, 20.12.2001.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

16.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј ″, број 7/99, и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој
седници од 20.12 2001. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА САВЕТА ЗА
УРБАНИЗАМ , СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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1.
Разрешава се дужности председника и члана Савета за урбанизам,
стамбено - комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине
Нови Бечеј :
- Себеледи Золтан из Новог Бечеја .
2.
Ово решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-45/2001
Нови Бечеј
Дана: 20.12.2001 године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

17.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј ″, број 7/99, и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој
седници од 20.12 2001. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ ,
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
За председника и члана Савета за урбанизам, стамбено - комуналне
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Нови Бечеј именује се:
- Милорад Лалић из Новог Бечеја .
2.
Ово решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-46/2001
Нови Бечеј
Дана: 20.12.2001 године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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ИСПРАВКА
Решења о примањима лица које поставља Извршни одбор Скупштине
општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број
5/2001) у члану 10. став 2. брише се реч ″ Комисија ″ , а уместо речи ″
Скупштине општине″″ додају се речи ″ Извршном одбору Скупштине
општине ″.
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