СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 7

Нови Бечеј 27.06.2002. године

година XXXВIII

1.
На основу члана 115. Устава Републике Србије (″Службени гласник Републике
Србије″, број 1/90 ) и члана 10. и 30. став 1. тачке 1. Закона о локалној самоуправи
(″Службени гласник Републике Србије″, број 9/2002), Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 27.6.2002. године, донела је

СТАТУТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Општина Нови Бечеј је основна територијална јединица у којој грађани остварују
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Члан 2.
Територију општине Нови Бечеј утврђену законом, чине насељена места односно
подручја катастарских општина и то :
Редн
и
број
1.
2.
3.
4.

Насељено место

Катастарска општина

Нови Бечеј
Ново Милошево
Кумане
Бочар

Нови Бечеј
Ново Милошево
Кумане
Бочар

Члан 3.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске
иницијативе, збора грађана, референдума и преко својих одборника у складу са Уставом,
законом и овим статутом.
Члан 4.
Општина има својство правног лица.
Седише општине је у Новом Бечеју.
Члан 5.
Органи општине су: скупштина општине, председник општине и општинско веће.
Ради остваривања послова из надлежности општине, поред органа општине,
образује се и општинска управа.
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Члан 6.
Органи општине и општинска управа имају печат округлог облика са грбом
Републике Србије у средини и текстом исписан на српском језику ћириличним писмом и на
мађарском језику његовим писмом:
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Нови Бечеј, назив
органа општине односно општинске управе,
Сзерб Кöзтáрсасáг, Вајдасáг Аутонóм Тартомáнy, Нови Бечеј Кöзсéг, а кöзсéги сзерв
иллетве а кöзсéги кöзигазгатáс неве.
Члан 7.
Општина има своје симболе (грб и заставу) и свој празник.
Члан 8.
У општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо и мађарски
језик и његово писмо.
Члан 9.
Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на
одређеном подручју, у општини се могу образовати месне заједнице и други други облици
месне самоуправе.
Члан 10.
Рад органа општине је јаван.
Јавност рада и обавештење грађана обезбеђује се:
1. јавним расправама о предлозима за доношење статута, буxета и у другим
приликама када органи општине о томе одлуче,
2. путем издавања ″Службеног листа општине Нови Бечеј″ и
3. правом грађана да остварују увид у записнике и акте органа који се не
објавњују.
Јавност рада и обавештавање грађана се ближе уређује пословником о раду сваког
органа општине.

II ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ
Члан 11.
Општина врши послове утврђене Уставом и законом, послове који су поверени из
оквира права и дужности Републике и Аутономне Покрајине Војводине, као и друге
послове утврђене овим статутом.
Члан 12.
Општина у складу са уставом и законом преко својих органа врши следеће
послове:
1. доноси програм развоја;
2. доноси урбанистичке планове;
3. доноси буxет и завршни рачун;
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4. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналне делатности (пречишћавање
и дистрибуција воде, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски
и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова,
зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање;
5) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
6) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
7) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује
вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
8) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем
пословног простора;
9) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и
санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
10) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
11) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза
путника;
12) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши
на територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се
могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
13) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
14) оснива установе и организације у области основног образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
15) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
општину, подстиче развој културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја
и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
16) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
17) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
18) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима
и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
19) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима;
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20) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе;
21) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за
њихов рад;
22) користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
23) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
24) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
25) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову
организацију и рад;
26) подстиче и помаже развој задругарства;
27) организује, по потреби, службу правне помоћи грађанима;
28) стара се о заштити и остваривању личних и колективних права националних
мањина и етничких група;
29) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на
територији општине;
30) обезбеђује јавно информисање од локалног значаја;
31) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
32) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности општине;
33) уређује организацију и рад мировних већа;
34) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине;
35) помаже рад организација и удружења грађана;
36) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с
Уставом, законом и статутом.
Члан 13.
Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из
области промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге
инспекцијске послове у складу са законом.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Члан 14.
За извршавање изворних и поверених послова општини припадају приходи
утврђени законом, као и средства за обављање поверених послова из оквира права и
дужности Републике и Аутономне Покрајине Војводине, у складу са врстом и обимом
послова.
Члан 15.
Општина самостално располаже својим приходима.
О употреби буxетских средстава одлучује скупштина општине.
Наредбодавац за извршење буxета је председник општине, односно лице које он
овласти.
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Члан 16.
Општина има буxет у коме се исказују сви приходи и расходи општине. У буxету
општине посебно се исказују и воде средства пренета из буxета Републике и Аутономне
Покрајине Војводине за финансирање поверених послова.
Буxет општине израђује се на начин предвиђен законом и доноси се за једну
календарску годину. По истеку године за коју је буxет општине донет, саставља се
завршни рачун о извршењу буxета општине.
Скупштина општине доноси буxет и усваја завршни рачун општине, већином
гласова од укупног броја одборника.
Буxет општине и завршни рачун о извршењу буxета општине доступни су јавности.
Члан 17.
Скупштина општине може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга у складу са законом.
Одлука скупштине општине којом се уводи локална комунална такса регулише се
висина, олакшице, рокови и начин плаћања ове таксе.
Члан 18.
Ради решавања одређених питања од непосредног интереса за становништво
општине може се увести самодопринос за територију општине или за један њен део у
складу са законом.
Иницијативу за увођење самодоприноса могу покренути председник општине или
1/3 од укупног броја одборника.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса о којој ће се изјашњавати грађани,
утврђује скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 19.
Ради контроле буxетских средстава председник општине, у складу са законом,
оснива посебну службу за инспекцију и ревизију.

IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ
1. Скупштина општине
а) Избор одборника
Члан 20.
Скупштина општине је представнички орган који чине одборници, које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим
статутом.
Члан 21.
Скупштина општине има 31 одборника, који се бирају на четири године.
Члан 22.
Избор одборника се врши на бирачким местима, утврђеним посебном одлуком
скупштине општине. На сваком бирачком месту бира се по један одборник.
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Члан 23.
Одборник не може бити запослен у општинској управи и лице које именује или
поставља скупштина општине у органима општине, предузећима и установама чији је
оснивач.
Ако запослени у општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по
основу рада мирују док траје одборнички мандат.
Лицима које именује и поставља скупштина општине избором за одборника
престаје дужност на коју су именовани или постављени.

б) Права и дужности одборника
Члан 24.
Право је и дужност одборника да учествује у раду скупштине општине и њених
радних тела, извршава поверене задатке, предлаже скупштини општине расправу о
одређеним питањима, подноси иницијативу за доношење одлука и других аката, даје
амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима скупштине општине.
Право је одборника да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја на
вршење одборничке дужности, да од органа и стручних служби тражи податке који су му
потребни за рад, као и стучну помоћ у припремању предлога за скупштину општине, да
поставља одборничка питања и др.
Члан 25.
Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на
седницу скупштине општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других
трошкова везаних за вршење одборничке функције, уређује се посебном одлуком
скупштине општине.
Члан 26.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела
в) Надлежност и рад скупштине општине
Члан 27.
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси статут општине и пословник скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун општине;
3) доноси програм развоја општине и појединих делатности;
4) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
5) доноси прописе и друге опште акте;
6) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
7) оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене
статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
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8) именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава
директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
9) бира председника скупштине и заменика председника скупштине и, на предлог
председника општине, бира општинско веће;
10) поставља и разрешава секретара скупштине;
11) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике
управа, на предлог председника општине;
12) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по овом закону
припадају;
13) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
14) доноси акт о јавном задуживању општине;
15) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
16) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
17) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
18) покреће поступак за заштиту права општине пред Уставним судом;
19) утврђује симболе општине;
20) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника
буxета;
21) оснива савет за развој и заштиту локалне самоуправе;
22) оснива савет за међунационалне односе;
23) врши избор грађанског браниоца (омбудсмана) и
24) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 28.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних на седници, ако на
седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника у следећим
случајевима:
1) доношење програма развоја општине и појединих делатности
2) доношење одлуке о јавно задуживању општине
3) доношење одлуке о сарадњи и удруживању са другим општинама у Републици
или са јединицама локалне самоуправе у другим државама
4) доношење одлуке о расписивању референдума
5) доношење одлуке о симболима и празнику општине
6) доношење одлуке о утврђивању назива улица, тргова и других делова
насељених места
7) и у другим случајевима утврђеним статутом.
Члан 29.
Седница скупштине општине сазива председник скупштине, по потреби, а најмање
једном у три месеца.
Председник скупштине дужн је сазвати седницу на писмени предлог председника
општине, 1/3 од укупног броја одборника или општинског већа и то у року од 15 дана од
дана подношења предлога.
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Писани предлог за сазивање седнице скупштине општине мора садржати предлог
дневног реда седнице, у који морају бити предложене само тачке дневног реда из
надлежности скупштине општине, утврђене законом и статутом.
Ако предлог не испуњава услове утврђене ставом 2. и 3. овог члана, председник
скупштине ће исти одбацити.
Члан 30.
Седнице скупштине општине су јавне.
Седницама скупштине општине могу присуствовати представници средстава
информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица
(заинтересованост може бити предметна, стручна, научна итд.) чије присуство председник
скупштине одобри.
Скупштина општине може одлучити да седнице скупштине не буду јавне из разлога
безбедности и одбране земље, чувања државне, војне или пословне тајне, из разлога
заштите јавног морала и због других посебно оправданих разлога који се констатују пре
утврђивања дневног реда.
Члан 31.
Начин припреме, вођење и рад седнице скупштине општине и друга питања везана
за рад скупштине општине уређују се Пословником скупштине општине.
г) Радна тела скупштине општине
Члан 32.
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање или
решавање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге одлука и других аката које доноси
скупштина општине и обављају и друге послове из области за које су образовани.
Одлуком о оснивању радних тела утврђује се њихов назив и област за коју се
оснива, делокруг послова, одређује се број чланова, мандат, права и дужности
председника и чланова и друга питања од значаја за рад радног тела.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава скупштина општине на
предлог одборничких група.
Председник се именује из реда одборника, а чланови могу бити и из реда грађана.
д) Председник, заменик председника и секретар скупштине општине
Члан 33.
Скупштина општине има председника скупштине који организује рад скупштине
општине, сазива седнице и њоме председава, остварује сарадњу са председником
општине и општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која
скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом, статутом, одлуком
и пословником о раду.
Скупштина општине бира председника из реда одборника на време од четири
године, тајним гласањем.
Мандат председника скупштине продужава се за време ратног стања све докм
траје ратно стање, односно док се не створе услови за избор на ову функцију.
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Члан 34.
Кандидате за председника скупштине може предложити најмање 1/3 од укупног
броја одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
За председника скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова
укупног броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину,
гласање се понавља и то између два кандидата који су добили највећи број гласова.
Ако ни у другом кругу председник скупштине није изабран понавља се поступак
избора са новим кандидатима.

Члан 35.
Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности,
спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.
Заменик председника скупштине се бира на исти начин као и председник
скупштине.
Члан 36.
Председник и заменик председника скупштине могу поднети оставку и бити
разрешени пре истека мандата.
Предлог за разрешење може поднети најмање 1/3 од укупног броја одборника.
Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор.
Члан 37.
Скупштина општине посебном одлуком уређује радноправни статус председника и
заменика председника скупштине.
Члан 38.
Скупштина општине има секретара кога поставља скупштина општине на предлог
председника скупштине у складу са условима који су прописани законом.
Секретар скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница скупштине општине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаних за њихов рад.
Секретар може поднети оставку или бити разрешен пре истека мандата на предлог
председника скупштине.
2. Председник општине
Члан 39.
Извршну функцију у општини врши председник општине.
Председник општине бира се на време од четири године, непосредним и тајним
гласањем у складу са законом.
Престанак мандата председника општине пре истека времена на који је изабран
уређује се законом.
Председник општине председава општинским већем.
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Члан 40.
Председник општине:
1) представља и заступа општину;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине
општине;
3) предлаже одлуке и друге акте које доноси скупштина, као и начин решавања
питања о којима одлучује скупштина општине;
4) стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности
Републике, односно Аутономе покрајине Војводине;
5) усмерава и усклађује рад општинске управе;
6) предлаже постављење и разрешење начелника општинске управе;
7) наредбодавац је за извршење буџета;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком
скупштине општине;
9) даје сагласност на опште акте корисника буxета, којима се утврђује број и
структура запослених;
10) организује рад општинског већа, сазива и председава седницама већа, даје
конкретна задужења члановима из делокруга рада већа;
11) одлучује о средствима у државној својини у складу са законом
12) има искључиво право предлагања акта о јавном задуживању општине;
13) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.
Члан 41.
У случају ратног стања, председник општине доноси акте из надлежности
скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду скупштини општине
чим она буде у могућности да се састане.
Члан 42.
Председник општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник општине именује и разрешава заменика уз сагласност скупштине
општине.
Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.
Члан 43.
Председник општине је на сталном раду у општини.
Радноправни статус председника и заменика председника општине се утврђује
посебном одлуком скупштине општине.
3. Општинско веће
Члан 44.
Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника
општине и скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом
општинске управе.
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Члан 45.
Општинско веће:
1) утврђује предлог одлуке о буџету општине;
2) 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
коју доноси скупштина општине;
3) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине;
4) помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности
5) доноси пословник о свом раду, на предлог председника општине.

Члан 46.
Општинско веће има 7 чланова.
Чланове општинског већа бира скупштина општине на предлог председника
општине већином гласова од укупног броја одборника у складу са законом.
Председник општине је дужан да поднесе предлог чланова општинског већа на
првој седници скупштине општине по свом избору за председника општине.
Члан општинског већа може бити разрешен на исти начин на који се бира, на
предлог председника општине или 1/3 од укупног броја одборника.
Сваки члан општинског већа може поднети оставку, у писменој форми са
образложењем.
4. Општинска управа
Члан 47.
Општинска управа се образује као јединствена служба, којом руководи начелник.
Начелника општинске управе поставља скупштина општине на предлог
председника општине у складу са условима утврђеним законом.
Члан 48.
Начелник за свој рад и рад управе одговара скупштини општине и председнику
општине у складу са статутом општине и одлуком о општинској управи.
Члан 49.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине и
председник општине;
2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине и председника општине;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине и председник
општине;
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7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова општине из изворног
делокруга и поверених послова, председнику општине, општинском већу и скупштини
општине најмање једном годишње.
Члан 50.
Организацију, делокруг и начин рада општинске управе утврђује скупштина
општине посебном одлуком, која се доноси на предлог председника општине у складу са
законом.
Акт о унутрашњој организацији и ситематизацији општинске управе доноси
начелник уз сагласност председника општине.

Члан 51.
У општинској управи може се поставити главни архитекта.
Главног архитекту поставља и разрешава председник општине.
Главни архитекта обавља послове у складу са законом и одлуком о општинској
управи.
У општинској управи се могу у складу са законом. постављати и други стручњаци
за поједине области, што ће се детаљније регулисати одлуком о општинској управи.
Члан 52.
У општинској управи се може ангажовати општински менаxер.
Услови и начин коришћења услуга општинског менаxера се утврђују уговором, који
са њим закључује председник општине.
Члан 53.
Послове правне заштите имовинско-правних интереса општине врши Општински
јавни правобранилац.
Делокруг рада, овлашћења и начин избора Општинског јавног правобраниоца
регулише се посебном одлуком скупштине општине.

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Грађанска иницијатива
Члан 54.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу скупштини општине доношење
акта којим ће се уредити одређено питање из изворног делокруга, промену статута или
других аката и расписивање референдума у складу са законом.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање најмање 10
% бирача општине, који су уписани у бирачки списак на дан предаје акта о грађанској
иницијативи.
Скупштина општине је дужна да одржи расправу о предлогу из става 1. овог члана
и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.
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1. Збор грађана
Члан 55.
Збор грађана се сазива за подручје насељеног места или дела насељеног места.
Члан 56.
Збор грађана сазива председник општине, председник скупштине, или председник
савета месних заједница, најмање осам дана пре дана одржавања.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о засивању збора на
огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајени начин.
Збором грађана председава сазивач или лице које он писменим путем овласти.
Предлог за сазивање збора грађана могу поднети:
- најмање 100 грађана
- савети месних заједница
- већина одборника са територије месне заједнице.
Члан 57.
Збор грађана јавним гласањем, већином гласова присутних усваја захтеве и
предлоге и упућује их појединим органима и службама општине.
Органи и службе општине су дужни су дужни да у року од 60 дана од дана
одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став,
односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Ближе услове о раду збора грађана и о другим питањима од значаја за рад збор
грађана, уредиће се посебном одлуком скупштине општине.
3. Референдум
Члан 58.
Скупштина општине може на основу сопствене иницијативе одлучити да распише
референдум о питањима из свог делокруга у складу са законом.
Скупштина општине је дужна да распише референдум о питањима из свог
делокруга на захтев грађана општине.
Захтев грађана пуноважно је покренут, ако је листа потписника захтева
састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача општине,
који су уписани у бирачки списак на дан предаје захтева грађана општини.
Члан 59.
Скупштина општине је дужна да распише референдум на делу територије општине
о питањима које се односе на потребе, односно интересе становништва тога дела
територије, ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у
складу са законом и ако је листу потписало најмање 20% бирача са дела територије
општине за коју се тражи расписивање референдума, а који су уписани у бирачки списак
на дан предаје захтева грађана општини.
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VI МЕСНА САМОУПРАВА
Члан 60.
Ради задовољавања потреба и интереса становништва насељених места могу се
образовати месне заједнице и други облици месне самоуправе.
Члан 61.
Скупштина општине посебном одлуком одлучује о образовању, подручју за које се
образује и укидање месних заједница и других облика месне самоуправе, као и о другим
питањима од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
Статутом месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, у складу са
овим статутом и одлуком о образовању, утврђују се послови које врши, органи и поступак
избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад
месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

VII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ
Члан 62.
Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације
чији је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима,
њиховим органима и службама, као и предузећима, установама и другим организацијама
чији су они оснивачи, ради остваривања заједничких циљева, планова и програма
развоја, задовољавања одређених потреба од заједничког интереса, на основу
добровољности, узајамности и солидарности.
У остваривању сарадње општина може да удружује средства са другим општинама
и градовима, да образује заједничке органе, организације и службе и да предузима друге
активности од интереса за општину.
Општина може са остварује сарадњу са општинама других држава као и са
међународним асоцијацијама локалних власти у складу са Уставом и законом уз
сагласност Владе Републике Србије.
Одлуку о удруживању и сарадњи са општинама и градовима доноси скупштина
општине.
Члан 63.
Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина
ради заступања интереса свога чланства пред државним органима, а посебно у поступку
доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање
локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова јединице
локалне самоуправе.

VIII СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
Члан 64.
У општини је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо и мађарски
језик и његово писмо.
Службена употреба мађарског језика подразумева нарочито :
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- коришћење мађарског језика у поступцима пред државним органима у складу са
законом,
- употреба мађарског језика у комуникацији органа који врше јавна овлашћења са
грађанима
- издавање јавних исправа као и других исправа које су од интереса за
остваривање законом утврђених права грађана на мађарском језику
- употреба мађарског језика на гласачким листићима и бирачком материјалу.
Члан 65.
Службеном употребом језика и писма сматра се и исписивање: имена органа који
врши јавна овлашћења, назива насељених места, тргова и улица, назив фирми,
објављивање јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и исписивање
других јавних натписа.
Исписивање имена и назива из става 1. овог члана вршиће се на мађарском језику
према његовој традицији и правопису.
Члан 66.
У службеној употреби текст на мађарском језику исписује се после текста на
српском језику испод или десно од њега, истим обликом и величином слова.

IX СИМБОЛИ
Члан 67.
Општина има свој симбол (грб и заставу).
Садржина, изглед симбола и начин употребе утврдиће се посебном одлуком
скупштине општине, уз сагласност министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Симболи оштине истичу се само заједно са државним симболима, а симболи
националних мањина могу се истицати у складу са законом.
Члан 68.
Општина има свој празник.
Празник општине одређује се посебном одлуком скупштине општине.
Насељена места могу имати своје празнике, који се утврђују статутима месних
заједница.
Члан 69.
У општини се на начин и под условима утврђени одлуком скупштине општине могу
додељивати награде и друга јавна признања, додељивати звања почасног грађанина,
проглашавати друге градове и места за братске и установљавати друге видове признања
и сарадње.
Награде, јавна признања и звања почасног грађанина додељују се на празник
општине.
Врсте награда, других јавних признања и звања почасног грађанина, услови и
начин њиховог додељивања, утврђује се посебном одлуком скупштине општине.
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Члан 70.
Скупштина општине посебном одлуком утврђује називе улица, тргова и других
делова насељених места на својој територији.

X ДОНОШЕЊЕ АКАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
Члан 71.
У оквиру уставом и законом утврђених права, општина самостално доноси прописе
(одлуке, правилнике, наредбе, упутств, решења, закључке, препоруке и друге акте)
којима уређује питања из своје изворне надлежности на основу статута.
У вршењу поверених послова општина доноси прописе и акте на основу и у оквиру
овлашћења датог законом.
Члан 72.
Прописе, опште и појединачне акте из надлежности општине доноси скупштина
општине.
Појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом општине и одлукама
скупштине општине доноси председник општине.
Одлуке доноси само скупштина општине.
Члан 73.
Општи акти органа општине објављују се у ″Службеном листу општине Нови
Бечеј″.
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења не утврди да постоје оправдани
разлози да исти ступи на снагу и раније.
Остали акти општине објављују се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″ када
је то тим актима предвиђено.

XI ЗАШТИТА ПРАВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 74.
Скупштина општине у складу са законом, покреће поступак за оцену уставности
закона, односно уставности и законитости другог прописа или општег акта, ако сматра да
се тим актом повређују Уставом и законом утврђена права општине.
Члан 75.
Скупштина општине, односно председник општине има право да Влади, односно
органу АП Војводине поднесе захтев за преиспитивање права на одлучивање, ако оцени
да је орган републике или покрајине, одлучивао о питању из надлежности органа
општине.
Члан 76.
Јамчи се судска заштита права на локалну самоуправу против појединачних аката
и радњи државних органа или органа Аутономне Покрајине којима је учињена повреда
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Уставом и законом гарантованих права општине или се спречава учешће грађана у
остваривању локалне самоуправе.
Члан 77.
У општии се може установити грађански бранилац (омбудсман) који у складу са
законом, штити индивидуална и колективна права и интересе грађана, тако што врши
општу контролу рада управе и јавних служби.
Члан 78.
Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности
грађанског браниоца уређују се посебном одлуком скупштине општине.
Члан 79.
Скупштина општине може образовати савет за развој и заштиту локалне
самоуправе ради остваривања демократског утицаја грађана на унапређивање локалне
самоуправе.
Права и дужности, састав и начин рада и избора чланова уредиће се посебном
одлуком скупштине општине у складу са законом.
Члан 80.
Општина оснива савет за међунациналне односе у складу са законом, који чине
представници свих националних и етничких заједница.
Делокруг, састав и начин рада савета за међунационалне односе уређује се
посебном одлуком скупштине општине.

XII ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА ОПШТИНЕ
Члан 81.
Предлог за доношење и промену статута општине може поднети председник
општине и најмање 1/3 од укупног броја одборника.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Када скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени статута
општине Комисија за статутарна питања и нормативна акта израђује нацрт акта о
промени статута.
Члан 82.
Нацрт акта о промени статута утврђује скупштина општине и доставља га на јавну
расправу, осим промена које се врше ради усаглашавања са законом.
Комисија за статутарна питања и нормативна акта утврђује предлог акта о промени
статута, који усваја скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника.
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XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) осим одредаба од члана 17 до
члана 35.
Даном ступања на снагу овог статута престају да важе и одредбе других одлука
скупштине општине, ако су у супротности са одредбама овог Статута.
Члан 84.
Одредбе овог Статута у поглављу IX ОРГАНИ ОПШТИНЕ, сходно члану 130. став
1. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник РС″, број 9/2002), примењиваће се
од спровођења наредних избора за одборнике скупштине општине.
Члан 85.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-010-1/2002
Дана: 27.06.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2.
На основу члана 21. став 1. Закона о грађевинском земљишту (″Службени гласник
РС″, број 44/95 и 16/97) 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 27.06. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење градског грађевинског земљишта
I
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ ДАЈЕ на коришћење неизграђено градско грађевинско
земљиште у државној својини, уписано у зкњ уложак број 1. парцелу број 4976/1 у улици
ЈНА 1 од 03 а 95 м2 Грађевинској дирекцији Србије доо Београд ради изградње стамбене
зграде уз накдаду, преноса права својине на једној стамбеној јединици.
Права и обавезе из ове Одлуке регулисаће се уговором
II
Ова Одлука ће се објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-363-1/2002
Дана: 27.06.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3.
На основу члана 18. став 1. тачке 21 Закона о локалној самоуправи ( ″ Службени
гласник РС ″, број 9/2002) 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 27.06.2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о распореду радног времена угоститељских објеката и
дискотека
Члан 1.
У Одлуци о распореду радног времена угоститељских објеката и дискотека ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј ″ , број 4/99 и 5/99 ) у члану 2/а у ставу 1. после речи
″ суботом ″ брише се зарез и додају речи ″ а у периоду од 1. јула до 31. августа и осталим
данима, ″.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-130-1/2002
Дана: 27.06.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4.
На основу члана 4. став 4. Закона о посебним условима за издавање грађевинске
односно урбанистичке дозволе за одређене објекте (″Сл. гласник РС″ бр. 16/97) у даљем
тексту Закон и чл. 16. став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине
Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана
27.06. 2002. године, донела је
ПРОГРАМ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ БЕЗ
ГРАЂЕВИНСКЕ ОДНОСНО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
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(ПРОГРАМ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА)
Садржај:
1. Попис свих објеката изграђених, односно реконструисаних без грађевинске
дозволе и објеката који се користе без употребне дозволе;
2. Утврђивање мера за спречавање даље бесправне градње;
3. Снимање објеката који су предмет пописа;
4. Израда, измена и доношење урбанистичких планова;
5. Доношење одлука (упутства, правилници) у надлежности Скупштине општине и
Извршног одбора СО Нови Бечеј;
6. Израда записника о испуњености услова за издавање грађевинске, односно
употребне дозволе;
7. Организација извршавања програма ;
8. Рокови реализације процеса бесправне градње;
9. Објављивање и информисање у вези процеса легализације;
10.Начин обавештавања скупштине, органа и јавности о реализацији процеса
легализације и
11.Објава програма.
1. ПОПИС СВИХ ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ, ОДНОСНО РЕКОНСТРУИСАНИХ
БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ БЕЗ УПОТРЕБНЕ
ДОЗВОЛЕ
Основни циљ пописа објеката који су грађени, односно реконструисани без
грађевинске дозволе односно који се користе без употребне дозволе је утврђивање да ли
објекат (без обзира на облик својине, степен изграђености и намену) испуњава
урбанистичке и друге прописане услове: стандардне и техничке прописе утврђене за ту
врсту објекта.
Објекти изграђени без грађевинске, односно употребне дозволе (бесправно
изграђени објекти) на територији општине Нови Бечеј представљају значајан део укупног
друштвеног богатства с обзиром на њихов број и уложена средства у изградњу.
Пописом се обезбеђује увид у основне карактеристике таквих објеката, на основу
којих надлежни орган покреће поступак за издавање урбанистичке дозволе и обавештава
власника објекта о потребним условима за издавање грађевинске и употребне дозволе.

Објекти који се пописују су:
1. Објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе, а који се могу ускладити са урбанистичким, грађевинским и другим прописаним
условима грађења.
2. Објекти који се, с обзиром на намену и локацију, не могу ускладити са
урбанистичким планом односно објекти који се налазе на подручју за које није донет
такав план и за које се издаје привремена грађевинска дозвола ако испуњавају услове у
погледу стабилности, безбедности и хигијенско-санитарне заштите.
3. Објекти који су изграђени са грађевинском дозволом, а који се користе без
употребне дозволе.
4. Објекти који се налазе у изградњи односно реконструкцији, а за које није издата
грађевинска дозвола.
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Приоритет у попису имају објекти за чију легализацију су власници, односно
носиоци права коришћења објеката поднели захтев за легализацију надлежном органу
општинске управе.
Територију пописа чини територија општине Нови Бечеј, с тим што приоритет има
градско насеље Нови Бечеј (обухваћено ГУП-ом), затим насељена места Кумане, Ново
Милошево и Бочар (обухваћено Уређајном основом).
Попис и геодетско снимање објеката за издавање грађевинске односно употребне
дозволе према овом Програму одвијаће се по зонама које су утврђене Одлуком о
накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта у Новом Бечеју.
2. Спречавање свих облика и модалитета бесправне изградње, а у будуће и
рушење објеката који су до сада изграђени, а не могу се легализовати, те рушење нових
бесправно изграђених објеката и повећање нивоа одговорности и ефикасности рада
грађевинске инспекције и повећања одговорности власника, односно корисника објеката
и радника органа управе је трајни и одговорни задатак за општину Нови Бечеј, а
нарочито за оне који су непосредно ангажовани на спречавању бесправне изградње.
Грађевинска инспекција је обавезна да својом ефикасношћу у раду обустави даљу
бесправну изградњу, користећи све методе и средства и предузимајући све мере које су
засноване на Закону, а од дана почетка легализације, односно доношења програма, јер је
то услов за спречавање бесправне градње и успех легализације.
3. СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ПОПИСА.
Под снимањем објеката подразумева се поређење стања изграђености на парцели
у односу на стање снимљено комасацијом 1975/76. године, идентификација легалних
објеката изграђених после комасације и мерење положаја и габарита бесправног објекта
у односу на границе парцеле уз израду скице бесправног објекта, ради прикупљања
података за издавање урбанистичко техничких услова и урбанистичке дозволе.

4. ИЗРАДА, ИЗМЕНА И ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА.
На основу података пописа, података геодетског снимања и података из
евиденције општинске управе Нови Бечеј оцениће се потреба и приступити одговарајућем
усаглашавању урбанистичких планова са фактичким стањем, односно приступиће се
изради и доношењу урбанистичких планова одређене територије на којој су бесправно
изграђени објекти.
Преиспитаће се постојећа динамика израде и доношења урбанистичких планова, а
ради предузимања мера, акција и одлука које треба донети ради изградње грађевинских и
употребних дозвола за бесправно изграђене објекте.
На основу процене потреба и могућности треба извршити измену и допуну
генералног урбанистичког плана насеља тако да се: обезбеде просторни услови за
дугорочни одржив развој, заштите општи интереси, створе услови који могу да задовоље
интересе будућих инвеститора и пропишу специфична правила урбанистичке регулације
подручја легалне и бесправне градње која ће се примењивати у разради генералног
плана.
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5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ (УПУТСТАВА, ПРАВИЛНИКА) У НАДЛЕЖНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Законом о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне
дозволе за одређене објекте и на основу других закона (посебно Закона о грађевинском
земљишту), Скупштина општине и Извршни одбор СО-е, донеће одлуке, правилнике и
упутства неопходне за легализацију бесправно изграђених објеката и то:
- Одлуку о посебним условима, начину и роковима плаћања накнаде трошкова за
уређење грађевинског земљишта СО-е Нови Бечеј
- Правилник о критеријумима и мерилима за одређивање висине трошкова које
сноси власник, односно корисник бесправно изграђеног објекта, а који се односи на
трошкове утврђивања испуњености услова за издавање грађевинске, односно употребне
дозволе (чл. 5. став 2 и 3. Закона) и другим трошковима везаним за издавање
грађевинске, односно употребне дозволе - Извршни одбор Скупштине општине.
6. ИЗРАДА ЗАПИСНИКА О ИСПУЊЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ, ОДНОСНО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

УСЛОВА

ЗА

ИЗДАВАЊЕ

Пописом објеката изграђених, односно реконструисаних без и мимо грађевинске
дозволе и објеката изграђених са грађевинском дозволом, а који се користе без употребне
дозволе, утврђује се фактично стање за такве објекте, односно за делове таквих објеката,
а констатовани наводи уносе се у образац који је прописан од стране министра грађевина
(Правилник о обрасцу за попис објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно
објекта који се користи без употребне дозволе ″Сл. гласник Р Србије″ бр. 36/97). Поред
наведеног, фактичко стање утврђено увиђајем допуњава се и подацима добијеним по
службеној дужности од одговарајућих државних и других органа који воде евиденцију
таквих података.
На основу података из обрасца сачињава се записник о испуњености услова за
добијање грађевинске, односно употребне дозволе. Записник се састоји у форми образаца
са садржајем који одговара садржају из пописа, са посебним одељком и стручним
мишљењем и налазима о подобностима за коришћење.

7. ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
Надлежни орган за спровођење пописа и снимања бесправно изграђених објеката
је Општинска управа, Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове,
грађевинарство и заштиту животне средине.
Општинска управа ће послове пописа снимања као и утврђивања испуњености
услова за издавање грађевинске, односно употребне дозволе бесправно изграђених
објеката спровести преко ЈП ″Дирекција″ Нови Бечеј, на основу посебног уговора којим ће
се утврдити међусобна права и обавезе и динамику спровођења кампање пописа
бесправно изграђених објеката.
Поступак за попис и геодетско снимање објеката за издавање грађевинске,
односно употребне дозволе према овом програму одвија се на следећи начин:
Пре почетка кампање пописа бесправно изграђених објеката грађанима ће се
омогућити да сами поднесу захтеве за легализацију својих бесправно саграђених објеката.
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Општинска управа ће преко средстава јавног информисања позвати власнике
односно кориснике бесправно изграђених објеката односно објеката који се користе без
употребне дозволе, да у року, који се одређује огласом поднесу пријаву за легализацију.
Захтеви се подносе ЈП ″Дирекција″ Нови Бечеј.
После пописа пријављеног бесправно саграђеног објекта ЈП ″Дирекција″ је дужна
да у року од 7 дана достави власнику Записник о испуњености услова за издавање
грађевинске односно употребне дозволе, обавештење о документацији коју је дужан да
прибави и уговор о плаћању трошкова израде урбанистичко техничких услова и
доприноса за уређење грађевинског земљишта.
У колико власник не поступи по уговору поступак легализације ће се спровести у
оквиру кампање пописа бесправно изграђених објеката.
8. РОКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНЕ ГРАДЊЕ
Рокови реализације програма легализације бесправно изграђених објеката дати су
у програму, а за оне послове, задатке и мере где нису утврђени рокови за поступање
утврђује се како следи:
Усвајање Програма - СО Н.Бечеј
јун 2002. године
Јавни позив
30 дана по усвајању Програма
Доношење Правилника - Извршни одбор СО Нови Бечеј
(тач.5. Програма)
30 дана по усвајању Програма
Доношење одлука (накнада за уређење грађевинског земљишта)
СО Нови
Бечеј
60 дана по усвајању Програма
Попис и снимање са израдом записника о
испуњености услова за легализацију
12 месеци од дана ступања Програма на снагу
Издавање грађевинске, односно употребне дозволе
за објекте који испуњавају услове легализације
рокови су утврђени Законом
Рок завршетка укупног процеса легализације бесправно изграђених објеката је
31.12.2004. године.
9. ОБЈАВЉИВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ У ВЕЗИ ПРОЦЕСА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Информисање власника, односно корисника бесправно изграђених објеката о:
условима и роковима по којима се врши попис, геодетско снимање и вођење поступка
издавања грађевинске, односно употребне дозволе, о условима и роковима за подношење
захтева, о роковима у којима се има спровести поступак легализације, о трошковима
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, о условима плаћања те накнаде, о
последицама због не подношења захтева и непоштовање датих рокова, мора да буде
благовремено, ефикасно и потпуно.
Информисање ће се спровести путем локалне радио станице, локалних КТВ и
објављивањем огласа на огласним таблама месних заједница.
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10. НАЧИН ОБАВЕШТЕЊА СКУПШТИНЕ, ОРГАНА И ЈАВНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЦЕСА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Имајући у виду значај реализације овог Програма и благовремено извршење
наложених мера и задатака, Извршни одбор СО Нови Бечеј дужан је да даје податке
средствима јавног информисања о ефектима његовог спровођења.
ЈП ″Дирекција″ Нови Бечеј дужна је да за потребе Извршног одбора Скупштине
општине сачињава месечну информацију која ће садржати нумеричке податке о броју
пописаних и снимљених објеката, издатим грађевинским и употребним дозволама и да за
потребе Скупштине општине, свака три месеца сачињава информацију са садржајем из
тачке 2. овог поглавља.
Одељење инспекцијског надзора дужно је да сачињава месечну информацију за
потребе Извршног одбора СО Нови Бечеј, која ће садржати податке о броју
новооткривених бесправних објеката број окончаних предмета у управном поступку, броју
заказаних и реализованих извршења са напоменом о проблемима који се појављују,
субјектима који незаконито поступају и са предлогом евентуално потребних мера које
треба предузети.
11. ОБЈАВА ПРОГРАМА
Овај Програм објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и исти ступа на
снагу осмог дана након његовог објављивања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 03-351-143/2002
Дана:27.06. 2002. г.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

5.
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Комуналног јавног предузећа ″Компред″
Ново Милошево (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/2002,) 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 27.06.2002. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа ″Компред″″ Ново
Милошево
I
Даје се сагласност на Статут Комуналног јавног предузећа ″Компред″ Ново
Милошево коју је донео Управни одбор Комуналног јавног предузећа ″Компред″ Ново
Милошево на својој седници одржаној дана 25.06.2002.године.
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II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020- 27/2002
Дана: 27.06. 2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6.
На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању месних заједница (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 6/2001) 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 27.06.2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на статут Месне заједнице Бочар
I
Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Бочар коју је донео Савет
месне заједнице на седници одржаној дана 31.05.2002.године.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-28/2002
Дана: 27.06.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

7.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови
Бечеј″, бр. 7/99, и 4/200) ) и члана 8. Одлуке о оснивању Комуналног јавног предузећа ″
Компред ″ Ново Милошево (″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 6/2002)
Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од 27.06.2002. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Комуналног јавног предузећа ″Компред
″ Ново Милошево
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1.
За чланове Управног одбора Комуналног јавног предузећа ″ Компред ″ Ново
Милошево именују се :
За председника :
Исидор Голушин из Новог Милошева
За чланове :
Драган Раушки из Новог Милошева,
Слободан Исаков из Новог Милошева,
Радновић Љубицу из Новог Милошева,
Нишовић Јован из Новог Милошева.

Чланови Управног одбора именују се на време од четири године.
2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-020-35/2002
Дана : 27.06.2002 .год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине 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 11. Одлуке о оснивању Комуналног јавног предузећа ″
Компред ″ Ново Милошево (″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 6/2002)
Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од 27.06.2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа
″Компред ″ Ново Милошево
1.
За чланове Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа ″ Компред ″ Ново
Милошево именују се :
За председника :
- Властимир Влаховић из Новог Милошева
За чланове :
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- Зоран Арсенов из Новог Милошева,
- Попов Катица из Новог Милошева,

Чланови Надзорног одбора именују се на време од четири године.
2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : 01-020-36/2002
Дана : 27.06.2002 .год.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.06. јуна 2002. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ″″ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
1.
За чланове Школског одбора Основне школе ″Милоје
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Розалија Петрашков
2. Милорад Адамовић
3. Олга Богданов
Представници Савета родитеља:
1. Мара Цвејин
2. Драган Бањац
3. Др. Ибоја Летонаи
Представници локалне самоуправе:

Чиплић″ у Новом Бечеју
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1. Стевица Раданов
2. Ружица Ранков
3. Ласло Илиа
2.
Мандат члановима Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-29/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

10.
На основу члана 89. став 2. Закона о средњој школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 24/96),те члана 19. Закона о изменама и допунама
Закона о средњој школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 23/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.06. јуна 2002. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ″ ИВО ЛОЛА РИБАР″″ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
1.
За чланове Школског одбора Техничке школе″ Иво Лола Рибар″ у Новом Бечеју
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Олгица Киселички
2. Милан Шуковић
3. Душан Стефановић
Представници Савета родитеља:
1. Никола Арсенов
2. Марија Послон
3.Душица Модрушан
Представници Министарства просвете:
1. Стевица Ћурчић
2. Аца Т. Ћукичин
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3. Ласло Сењи
2.
Мандат чланова Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-30/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

11.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.јуна 2002. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ″″ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
1.
За чланове Школског одбора Основне школе ″Јосиф Маринковић ″ у Новом Бечеју
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Драгица Бачкалић
2. Станислава Сараволац
3. Споменка Судчевић
Представници Савета родитеља:
1. Живота Вашчић
2. Душан Ракић
3. Милан Зекић
Представници локалне самоуправе:
1. Стеван Тајков
2. Золтан Шредер
3. Ивица Мишковић
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2.
Мандат члановима Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-31/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

12.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.јуна 2002. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ МИЛОШ ПОПОВ ″ У НОВОМ МИЛОШЕВУ
1.
За чланове Школског одбора Основне школе ″Милош Попов ″ у Новом Милошеву
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Нада Попов
2. Владимир Голушин
3. Владимир Мирков
Представници Савета родитеља:
1. Душко Маћош
2. Јагода Терзин
3. Вера Попов
Представници локалне самоуправе:
1. Драган Белић
2. Радован Влаховић
3. Зоран Пушић
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2.
Мандат члановима Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-32/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

13.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.јуна 2002. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ МИЛАН СТАНЧИЋ - УЧА ″ У КУМАНУ
1.
За чланове Школског одбора Основне школе ″Милан Станчић - Уча ″ у Куману
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Олгица Радин
2. Зора Ракић
3. Тања Еремић
Представници Савета родитеља:
1. Снежана Ајдуковић
2. Снежана Балтић
3. Славица Амзирков
Представници локалне самоуправе:
1. Летић Др Душко
2. Драгослав Секулић
3. Ђура Зокић
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2.
Мандат члановима Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-33/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

14.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 27.јуна 2002. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ″ У БОЧАРУ
1.
За чланове Школског одбора Основне школе ″Доситеј Обрадовић ″ у Бочару
именују се :
Представници Наставничког већа:
1. Љиљана Медић
2. Маријана Војновић
3. Вера Шегрт
Представници Савета родитеља:
1. Томислав Војновић
2. Радмила Станковић
3. Славица Тарич Маркуш
Представници локалне самоуправе:
1. Иван Јанков
2. Синиша Маринковић
3. Милан Ступар
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2.
Мандат члановима Школског одбора траје 4 године.
3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу
општине Нови Бечеј ″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-34/2002
Дана: 27.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милован Баштованов с.р.

1.
На основу члана 77 Закона о спорту (″Сл. гласник РС″ бр. 52/96) и члана 2 став 1
тачка 14. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине
Нови Бечеј″ бр. 4/2000 и 1/2001.) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на
седници одржаној 19. јуна 2002. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу основе и мерила за финансирање одређених
потреба спортских клубова и других спортских организација, објеката и спортских
манифестација у општини Нови Бечеј за које се средства обезбеђују у буxету општине
Нови Бечеј.
Члан 2.
Корисници средстава стичу права на финансијска средства, по овом Правилнику,
уколико су регистровани код надлежног Министарства и надлежном општинском органу
доставе:
1. Годишњи програм рада,
2. Извештај о раду за преходну годину.
Члан 3.
Корисници средства дужни су да своје програме активности и извештаје о раду
доставе Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј.
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Програм активности садржи: врста активности, степен, односно начин такмичења,
број екипа у том степену такмичења, број активних чланова у клубу.
У Извештају о раду обухватити резултате и проблеме које је клуб имао у
претходној години.
Члан 4.
Извршни одбор, Годишњим програмом финансирања спорта, утврђује расподелу
средстава корисницима у складу са могућностима и расположивим средствима, а у складу
са овим Правилником.
Члан 5.
У случају да у току године настане потреба за организовањем манифестације,
односно других активности од значаја за спорт у општини, које се нису могле предвидети
програмом активности, Извршни одбор на основу поднетог захтева доноси закључак о
његовој оправданости и одређује висину финансијских средстава за његову реализацију,
ценећи значај манифестације и материјалне могућности буxета.
II КРИТЕРИЈУМИ ФИНАНСИРАЊА
Члан 6.
Корисници средстава који испуне услове из члана 2 овог Правилника, остварују
право за финансирање на основу утврђених критеријума у којима број бодова зависи од
степена такмичења, броја клубова који се такмиче, путовања на утакмице и броја
учесника који се такмиче у екипи.
Члан 7.
Корисници средства по спортским дисциплинама у степену такмичења, остварују
следећи број бодова:
1. ФУДБАЛ
II Савезна лига
″Премијер″ лига Војводине
И Војвођанска лига
II Војвођанска лига
Међуопштинске лиге
Општинске лиге
2. КОШАРКА
Прва Б лига
И Српска
II Српска
Међуопштинске лиге
3. РУКОМЕТ
II Савезна лига
Српска лига
Војвођанска лига
Међуопштинска лига
4. КУГЛАЊЕ
И Савезна ″А″ лига
II Савезна ″Б″ лига

5000 бодова
4000
″
3500
″
3000
″
2000
″
1000
″
4000 бодова
3000
″
2500
″
1500
″
3500
3000
2000
1500

бодова
″
″
″

2000
1500

бодова
″
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Војвођанска лига
Друга Војвођанска лига
ШАХ
Савезна лига
Војвођанска лига
Банатска лига
Међуопштинска лига
ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Савезна лига
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Прва лига
Друга лига
Турнирска такмичења
СПОРТСКИ РИБОЛОВ И АЕРО КЛУБ
Турнирско такмичење

800
700
1500
1000
800
500

Број 7

″
″
бодова
″
″
″

2000 бодова
2000 бодова
1200 бодова
800
″
500 бодова

Члан 8.
Спортско рекреациони центар ″Јединство″ Нови Бечеј, као спортски објекат од
посебног друштвеног значаја, делимично се финансира из средстава општинског буxета,
намењених спорту.
За потребе СРЦ ″Јединство″ у финансијском плану спорта издваја се 15% од
укупних средстава намењених за ове потребе.
Члан 9.
За ванредне расходе, стипендију врхунских спортиста школски спорт и
манифестације које се нису могле планирати издваја се 10% укупних средстава
планираних за спорт која се приказују у финансијском плану.
Члан 10.
Спортистима који су чланови државних репрезентација (сениорске и млађих
категорија) припада накнада.
За чланове омладинске и кадетске репрезентације 10% од просека бруто зараде по
раднику у привреди Србије, а за сениорске репрезентативце 12% од просека бруто зараде
по раднику у привреди Србије.
Накнада из става 2 овог члана се преноси клубовима, наменски, сваког месеца, по
објављивању званичног просека, до окончања репрезентативног циклуса.
Члан 11.
Средства се преносе корисницима у складу са приливом средстава у буxету.
Члан 12.
Корисници средстава су обавезни да за све послове воде уредну документацију о
утрошку средстава и имају доказе о њиховом остварењу.
Члан 13.
Уколико корисник средстава (клуб) у току године престане са такмичењем престаје
и обавеза за финансирањем.
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Члан 14.
Уколико се у току године (финансијске) не остваре у целости планирана средства
буxета, свим корисницима умањиће се средства у одговарајућем проценту за који нису
остварени, али свим корисницима подједнако.
Члан 15.
Средства за финансирање корисника, према утврђеној и уговореној обавези
преносе се по правилу једном месечно, за претходни месец.

Члан 16.
Средства за потребе спорта воде се на посебном општинском подрачуну спорта.
Члан 17.
Измене и допуне овог Правилника могу се вршити по процедури која је важила и
за његово доношење.
Члан 18.
Усвајањем овог Правилника престао је да важи Правилник о критеријумима за
финансирање спорта у општини Нови Бечеј, од 16. фебруара 1998. године.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″, а примењиваће се од 01. јуна 2002. године.
Број:02-402-1/2002
Дана: 19.06.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.

2.
На основу члана 5. став 2 и 3 Закона о посебним условима за издавање
грађевинске односно употребне дозволе за одређене објекте (″ Сл.гласник РС ″ бр.16/97)
а у складу са Програмом легализације бесправно изграђених објеката општине Нови
Бечеј(″ Сл.лист општине Нови Бечеј ″ број:6/2002.), члан 49. Статута Скупштине општине
Нови Бечеј (″ Сл.лист општине Нови Бечеј ″ бр.7/99 и 4/2000) Извршни одбор СО Нови
Бечеј на седници одржаној 19.06.2002.године донео је
ПРАВИЛНИК
о критеријумима и мерилима за одређивање висине накнаде
и начина плаћања трошкова пописа и снимања бесправно
изграђених објеката и утврђивања испуњености услова за издавање
грађевинске односно употребне дозволе

члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде
трошкова које сноси власник, односно корисник бесправно изграђеног објекта, а који се
односи на:
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a) попис и утврђивање испуњености услова за издавање грађевинске односно употребне
дозволе
b) снимање објеката
члан 2.
Висина накнаде утврђена овим Правилником у члану 1. тачка а) сразмерна је
величини и намени објекта, и за поједине врсте објеката износи:
КАТЕГОРИЈА
________________________________________________________________________
врста објекта
спратност
бруто грађ.пов.
ЦЕНА
м2
________________________________________________________________________
А.СТАМБЕНИ 1.ЈЕДНОЕТАЖНИ
до 60
960
_________________________________________
ОБЈЕКТИ
61-150
1060+5 дин/м2 преко 60
_________________________________________
преко 150
1550+4 дин/м2
___________________________________________________________
2.ДВОЕТАЖНИ
до 120
1550
_________________________________________
300-800
1550+5 дин/м2 преко 120
__________________________________________
преко 200
1990+4 дин/м2
___________________________________________________________
3.ТРОЕТАЖНИ
до 180
1990
И ВИШЕ
180-300
1990+5 дин/м2 преко 180
_________________________________________
преко 300
2650+4 дин/м2
________________________________________________________________________
Б. СТАМБЕНО 1.ЈЕДНОЕТАЖНИ
до 60
1540
ПОСЛОВНИ
_________________________________________
ОБЈЕКТИ
61-150
1540+6 дин/м2 преко 60
_________________________________________
преко 150
2100+5 дин/м2
__________________________________________________________
2.ДВОЕТАЖНИ
до 120
2100
_________________________________________
120-200
2100+6 дин/м2 преко 120
_________________________________________
преко 200
2770+5 дин/м2
__________________________________________________________
3.ТРОЕТАЖНИ
до 180
2770
_________________________________________
И ВИШЕ
180-400
2770+6 дин/м2 преко 180
_________________________________________
преко 400
3567+5 дин/м2
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________________________________________________________________________

КАТЕГОРИЈА
________________________________________________________________________
врста објеката
спратност
бруто грађ.пов.
Ц ЕНА
м2
________________________________________________________________________
ПОСЛОВНО
1.ЈЕДНОЕТАЖНИ
до 60
1840
__________________________________________
СТАМБЕНИ
61-150
1840+6 дин/м2 преко 60
__________________________________________
ОБЈЕКТИ
преко 150
2430+5 дин/м2
___________________________________________________________
2.ДВОЕТАЖНИ
до 120
2480
__________________________________________
300-800
2480+6 дин/м2 преко 120
__________________________________________
преко 200
3000+5 дин/м2
__________________________________________
3.ТРОЕТАЖНИ

до 180
2662
__________________________________________
И ВИШЕ
180-400
2662+6 дин/м2 преко 180
__________________________________________
преко 400
3450+5 дин/м2
________________________________________________________________________
1.ПОСЛОВНИ 1.ЈЕДНОЕТАЖНИ
до 30
1540
ОБЈЕКТИ
__________________________________________
31-100
2530
__________________________________________
300-800
2530+7 дин/м2 преко 100
__________________________________________
преко 400
4840+6 дин/м2
___________________________________________________________
2.ДВОЕТАЖНИ
до 200
4070
__________________________________________
300-800
4070+7 дин/м2 преко 200
__________________________________________
преко 500
6380+6 дин/м2
___________________________________________________________
3.ТРОЕТАЖНИ И
до 300
6050
ВИШЕ
_________________________________________
300-800
6050+7 дин/м2 преко 300
__________________________________________
преко 800
9130+6 дин/м2
________________________________________________________________________
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ПОМОЋНИ

до 60
920
__________________________________________
ОБЈЕКТИ
61-100
920+5 дин/м2 преко 60
__________________________________________
преко 100
1140+4 дин/м2
________________________________________________________________________

члан 3.
″Стамбеним објектима″ у смислу овог Правилника сматрају се сви објекти
намењени становању, укључујући и куће за недељни одмор (викенд куће и сл.).
″Стамбено-пословним објектима″ сматрају се сви објекти мешовите намене који су осим
претежног дела за становање, намењени и за коришћење у виду пословне, производне и
сл.делатности.

″Пословно-стамбеним објектима″ сматрају се сви објекти мешовите намене која су осим
претежног дела намењеног за коришћење у виду пословне, производне и сл.делатности,
намењени и за коришћење као стамбени простор.

″Пословним објектима″ сматрају се сви објекти намењени за коришћење у пословне
производне, и сл.делатности, односно који су у функцији исте, (напр.складишни простор,
затвореног, полузатвореног или наткривеног типа),

″Помоћним објектима″ сматрају се сви објекти који служе коришћу стамбеног и другог
објекта а налазе се на истој грађевинској парцели (нпр.гараже,шупе, оставе, септичке
јаме, бунари, ограде и сл.) као и помоћни објекти у оквиру пољопривредног домаћинства
(нпр.штале, свињци, кокошињци, амбари и сл.).
Код одређивања величине објеката рачуна се укупна корисна површина објеката.
члан 4.
Власник, односно корисник бесправно изграђеног објекта, који се пријави на јавни
оглас за попис и геодетског снимање бесправно изграђеног објекта, ослобађа се плаћања
трошкова пописа и снимања објекта из члана 2 ове Одлуке.
Власник, односно корисник бесправно изграђеног објекта који се није пријавио на
оглас а чији је објекат пописан у спровођењу обавезног пописа, дужан је да закључи
уговор о плаћању трошкова пописа и снимања бесправно изграђених објеката, по члану 2
ове Одлуке.
Власнике односно кориснике бесправно изграђених објеката који не закључе
уговор из става 2. овог члана, ЈП ″Дирекција ″ Нови Бечеј је дужна да пријави односно
обавести грађевинску инспекцију о тој чињеници, ради покретања и вођења поступака у
складу са законом.
члан 5.
Накнаду из члана 2. овог Правилника, власник, односно корисник бесправно
изграђеног објекта дужан је платити на следећи начин:
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прва рата (50% уговореног износа накнаде) приликом закључења уговора,
друга рата (преостали износ накнаде) у року од 2 месеца од дана закључења уговора.

члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Сл.листу
Општине Нови Бечеј ″.
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: 01-363-2/2002
Дана: 19.06.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.

3.
На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима ( ″ Службени
гласник РС″, број 16/97 и 42/98 ) и, члана 10. Одлуке о повезивању јавног предузећа ″
Комуналац ″ Нови Бечеј са јавим предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј ( ″ Службени
лист општине Нови Бечеј″, број 1/92 и 1/2002 ) и члана 16. став 1. тачке 39 Статута
општине Нови Бечеј и ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000 )
Извршни одбор Скупштине општине на својој седници одржаној 19.06.2002. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене производа и услуга ЈП ″ Комуналац ″
Нови Бечеј
I
Даје се сагласност на цене услуга дистрибуције гаса, производњу и дистрибуцију
воде ( образовање, дечија заштита, социјална и здраствена заштита, култура и физичка
култура ), остале услуге, пијачне услуге, израду прикључака и погребне услуге коју је
својом Одлуком утврдио Управни одбор ЈП за комунално-стамбене послове ″ Комуналац ″
Нови Бечеј на својој седници одржаној дана 12.06.2002. године.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 01-412-4/2002
Дана : 19.06.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.
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4.
На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″
Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о
раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови
Бечеј ″, број 4/2001) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од
19.06.2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Општинског штаба за праћење жетвених радова
I
За чланове Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј
именују се :
За председника:
1. Стеван Тајков из Новог Бечеја,
За заменика председника:
2. Горан Бугарски из Новог Бечеја,
За чланове:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милорад Лалић из Новог Бечеја,
Арсенов Сава из Новог Милошева,
Јонаш Јожеф из Новог Бечеја,
Барачков Жељка из Кумана,
Митровић Милан из Бочара,
Попов Драган из Новог Бечеја,
Југослав Вуковић представник МУП-а.
II
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: 01-020-26/2002
Дана:19.06.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.
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