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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 12            Нови Бечеј    16.08.2011. године                          година   XЛВ 
 

 

1. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007) и члана 35. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј“, број 9/2008), а у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“ , број: 54/2009 и 73/2010) на предлог, Скупштина општине Нови Бечеј је на 
32.седници одржаној дана 16.08.2011. године усвојила  

 
ИЗВЕШТАЈ  

О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.   ДО  30.06.2011.ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у буџета 
општине Нови Бечеј у 2011. години износе у динарима: 
 

БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

СРЕДСТВА 
КОРИСНИКА 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

Пренета неутрошена средства из 2010. 
године 

 
5.682.367 

 

 
20.399.766 

 
26.082.133 

Текући приходи и примања у току године  
190.141.959 

 
24.784.478 

 
214.926.437 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ 

 

 
195.824.326 

 
45.184.244 

 
241.008.570 

 
Текући расходи и други издаци 

 
190.214.658  

 
37.055.833 

 
227.270.491 

 
СУФИЦИТ 

 
5.609.668 

 
8.128.411 

 
13.738.079 

 

Члан 2. 
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији   
износе у динарима:  

ТАБЕЛА 1 

  

Конто Врста прихода 
Буџетски 
приходи за 

2011 

 Приходи из 

других 
извора  за 

2011 

укупни 
приходи за 

2011 

1 2 3 3 5 

311 
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА       

311612 
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНУ НАМЕНУ - 
СРЕДСТВА ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА     0 
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311612 
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНУ НАМЕНУ - 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 0 20,399,766 20,399,766 

311612 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНУ НАМЕНУ - 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПРИМЉЕНА ПРЕМА РЕШЕЊУ ОД 
ПОКРАЈИНЕ 5,682,367   5,682,367 

  Укупно 5,682,367 20,399,766 26,082,133 

321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА       

321310 НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ 0 0 0 

  Укупно 0 0 0 

711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ       

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 41,063,208   41,063,208 

711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 3,421,966   3,421,966 

711143 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ 1,534,079   1,534,079 

711145 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ 124,106   124,106 

711146 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА -258,175   -258,175 

711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ 1,520,483   1,520,483 

711161 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА 312   312 

711180 САМОДОПРИНОС 9,644,787   9,644,787 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 8,194,008   8,194,008 

  Укупно 65,244,774 0 65,244,774 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ       

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  12,242,796   12,242,796 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 594,554   594,554 

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 14,086,464   14,086,464 

713610 ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ     0 

  Укупно 26,923,814 0 26,923,814 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

714440 СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ     0 

714513 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 1,869,786   1,869,786 

714514 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1,337,711   1,337,711 

714543 НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА 1,391   1,391 

714547 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДНЕ 686,798   686,798 

714549 НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО2,НО2 И СЛ. 52,093   52,093 

714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 311,600   311,600 

714570 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 120,640   120,640 

714562 
РЕПУБЛИЧКА НАКНАДА ЗА КОРИШЋ.ДОБАРА ОД 
ОПШ.ИНТ     0 

  Укупно 4,380,019 0 4,380,019 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ       

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 1,844,076   1,844,076 

  Укупно 1,844,076 0 1,844,076 

731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА       

731250 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД СТРАНИХ ДРЖАВА 0 0 0 

  Укупно 0 0 
0 
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732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА       

731250 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0 0 

  Укупно 0 0 

 

0 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ ОД П.Д.В 55,021,500   55,021,500 

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 9,367,027   9,367,027 

733250 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 4,520,051   4,520,051 

  Укупно 68,908,578 0 68,908,578 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       

741150 ПРИХОД ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА 821,603   821,603 

741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 1,651,532   1,651,532 

741520 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 483,549   483,549 

741530 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 11,305,531   11,305,531 

  Укупно 14,262,215 0 14,262,215 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       

742152 
ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ 155,528   155,528 

742153 
ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 243,645   243,645 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 1,351,438   1,351,438 

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 234,975 24,784,478 25,019,453 

  Укупно 1,985,586 24,784,478 26,770,064 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ       

743350 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 1,355,450   1,355,450 

  Укупно 1,355,450 0 1,355,450 

744 

ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА       

744150 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 3,200,000   3,200,000 

744250 КАПИТАЛНИ ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 0 0 0 

  Укупно 3,200,000 0 3,200,000 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ       

745150 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ 
ОПШТИНА 14,301   14,301 

  Укупно 14,301 0 14,301 

772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ       

772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ     0 

  Укупно 0 0 0 

813000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА       

813150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 110,847   110,847 

  Укупно 110,847 0 110,847 

921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ       

921900 ПРИХОД ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 1,912,298 0 1,912,298 

  Укупно 1,912,298   1,912,298 
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  Укупно прихода 195,824,326 45,184,244 241,008,570 

Члан 3. 
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији врсти 
трошка износе у динарима. 

 

ТАБЕЛА 2 
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Опис  
БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА ЗА 
2011 

СРЕДСТВА     
ОД 

ДРУГИХ 
НИВОА 
ВЛАСТИ 

расходи из 
осталих 

прихода за 
2011 

укупни 
расходи за 

2011 

1   2 3 4 5 6 6 7 8 

          
ПРЕМА ВРСТИ 
ТРОШКОВА         

          

РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 52,266,000 0 6,670,202 58,930,482 

        411000 

Плате,додаци и 
накнаде 
запослених 40,903,821 0 5,144,566 46,048,387 

        412000 

Социјални 
доприноси на 
терет послодавца 7,328,882 0 774,636 8,103,518 

        413000 Накнаде у натури 0 0 39,000 39,000 

        414000 

Социјална 
давања 
запослених -90,896 0 545,000 454,104 

        415000 
Накнаде 
запосленим 406,862 0 167,000 568,142 

        416000 
Награде, бонуси 
и остали расходи 0 0 0 0 

        417000 
Посланички 
додатак 3,717,331 0 0 3,717,331 

          

КОРИШЋЕЊЕ 

РОБА И УСЛУГА 79,790,653 2,960,982 29,608,474 109,860,127 

        421000 Стални трошкови 13,043,271 0 2,460,217 15,503,488 

        422000 

Трошкови 
службених 
путовања 5,983,714 0 409,811 6,393,525 

        423000 
Услуге по 
уговору 13,095,096 0 4,517,753 17,612,849 

        424000 
Специјализоване 
услуге 37,924,195 2,960,982 17,585,484 55,970,679 

        425000 
Текуће поправке 
и одржавања 4,026,425 0 1,457,584 5,484,009 

        426000 материјал 5,717,952 0 3,177,625 8,895,577 

          

УПОТРЕБА 
ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 0 0 0 0 

        431000 

Употреба 
основних 
средстава 0 0 0 0 

          

ОТПЛАТА 

КАМАТА 1,505,560 0 0 1,505,560 

        441000 Отплата камата 1,505,560 0 0 1,505,560 
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          СУБВЕНЦИЈЕ   9,018,434 0 0 9,018,434 

        451000 

Субвенције 
јавним 
предузећима 9,018,434 0 0 

9,018,434 
 
 
 

          

ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 19,641,671 0 0 19,641,671 

        463000 

Трансфери 
другим нивоима 
власти 19,641,671 0 0 19,641,671 

          

ПРАВА ИЗ 

СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 6,137,944 798,337 10,000 6,946,281 

        471000 

Здравств.заштита 
по посебним 
прописима 261,389 0 0 261,389 

        472000 

Накнада за 
социјалну 
заштиту из 
буџета 5,876,555 798,337 10,000 6,684,892 

          
ОСТАЛИ 
РАСХОДИ 10,539,824 0 651,270 11,191,094 

        481000 

Дотације 
непрофитним 
организацијама 10,444,315 0 161,000 10,605,315 

        482000 
Порези, обавезне 
таксе и казне 95,509 0 490,270 585,779 

        483000 
Новчане казне по 
решењу судова 0 0 0 0 

        484000 Накнаде штета  0 0 0 0 

          
СРЕДСТВА 
РЕЗЕРВЕ 36,165 0 0 36,165 

        499000 Стална резерва 0 0 0 0 

        499000 Текућа резерва 36,165 0 0 36,165 

          

УЛАГАЊА У 

ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 729,955 319,853 115,887 1,165,695 

        511000 

Куповина и 
изградња 
грађевинских 
објеката 0 0 0 0 

        512000 Куповина опреме 699,402 319,853 65,440 1,084,695 

        515000 
Нематеријална 
средства 30,553 0 50,447 81,000 

          

ОТПЛАТА 
ГЛАВНИЦЕ 

КРЕДИТА 6,469,280 0 0 6,469,280 

        611000 

Отплата 
главнице 
кредита 6,469,280 0 0 6,469,280 

          
укупни 

расходи 186,135,486 4,079,172 37,055,833 227,270,491 

 

                                                                        Члан 4. 
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе 
 у динарима 
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ТАБЕЛА 3 

          
ТРОШКОВИ ПРЕМА 
КОРИСНИЦИМА         

            

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 
ЗА 2011 

СРЕДСТВА     

ОД 
ДРУГИХ 

НИВОА 
ВЛАСТИ 

расходи 

из 
осталих 

прихода 
за 2011 

 УКУПНИ 

расходи   за 
2011 

1         
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ         

    110     

Извршни и 

законодавни органи, 
финансијски и 

фискални послови и 
спољни послови         

  1.1.       
ТРОШКОВИ 

СКУПШТИНЕ 5,418,064 0 0 5,418,064 

      1 417000 
Одборнички додатак и 
трошкови комисија 3,717,331     3,717,331 

      2 422000 
Трошкови службених 
путовања 777,161     777,161 

      3 423000 Услуге по уговору 220,062     220,062 

      4 423000 трошкови ревизије 310,000     310,000 

      5 426000 Материјал 393,510     393,510 

  1.2.       
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛ. 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,272,957 0 0 1,272,957 

      6 481000 
Социјално-економски 
савет општине 0   0 0 

      7 481000 
Комисија за родну 
равноправност 0   0 0 

      8 481000 Црвени крст општине 272,485   0 272,485 

      9 481000 Удружења грађана 755,412   0 755,412 

      10 481000 

Учешће у пројектима 
невладиних 
организација 245,060   0 245,060 

          свега раздео  1. 6,691,021 0 0 6,691,021 

          
Извор финансирања 
за функцију 110         

        01. 
Приход од буџета 
општине 6,691,021 0   6,691,021 

          
Укупни приходи за 

раздео 1. 6,691,021 0 0 6,691,021 

2         

ПОСЛОВИ 
ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ         

    130     

Општи економски и 

комерцијални 
послови и послови 

по питању рада       
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  2.1.       

ОПШТИНСКА 

УПРАВА  36,525,238 0 0 36,525,238 

      11 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 19,700,012     19,700,012 

      12 412000 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 3,525,135     3,525,135 

      13 413000 Накнаде у натури 0     0 

      14 414000 
Социјална давања 
запосленим -233,042     -233,042 

      15 415000 Накнаде запосленим 401,142     401,142 

      16 416000 
Награде, бонуси и 
остали расходи 0     0 

      17 421000 Стални трошкови 3,030,949     3,030,949 

      18 422000 
Трошкови службених 
путовања 895,093     895,093 

      19 423000 Услуге по уговору 3,667,041     3,667,041 

      20 424000 
Специјализоване 
услуге 149,302     149,302 

      21 425000 
Текуће поправке и 
одржавања 1,383,669     1,383,669 

      22 426000 материјал 3,458,807   0 3,458,807 

      23 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 58,043     58,043 

      24 483000 Казне по решењу суда 0     0 

      25 512000 Куповина опреме 489,087     489,087 

  2.2. 130     
ОПШТИНСКА 
ПОРЕСКА УПРАВА 1,229,182 0 0 1,229,182 

      26 424000 
Специјализоване 
услуге 1,229,182     1,229,182 

      27 512000 Куповина опреме 0 0   0 

  2.3.       ИЗБОРНА КОМИСИЈА         

    160     

Опште јавне услуге 
које нису 

класификоване на 
другом месту         

  2.3.1.       ТРОШКОВИ ИЗБОРА 1,654,360 0 0 1,654,360 

      28 421000 Стални трошкови 0 0   0 

      29 423000 
Накнаде за 
спровођење избора 1,625,576     1,625,576 

      30 426000 Материјал 28,784     28,784 

  2.3.3.       

СРЕДСТВА ЗА РАД 
ПОЛИТИЧКИХ 

СТРАНАКА 180,181 0 0 180,181 

      33 481000 
Средства за редован 
рад 0,1% 180,181     180,181 

      34 481000 
Средства за изборе  
0,05% 0 0   0 

  2.4. 470     

СРЕДСТВА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТУРИЗМА 3,954,962 0 0 3,954,962 

  2.4.1.       Споменици културе         

     35 421000 Стални трошкови 4,499     
4,499 

 

      36 424000 
Специјализоване 
услуге 702,469     

 
702,469 
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  2.4.2.       Развој туризма         

      37 423000 Услуге по уговору 834,283     834,283 

      38 423000 Учешће на сајмовима 1,281,744     1,281,744 

      39 424000 
Дани од значаја за 
општину 946,000     946,000 

      39/1 424000 

Дани од значаја за 
општину - СРЕДСТВА 
ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 0     0 

      39/2 424000 

Дани од значаја за 
општину -СРЕДСТВА 
ОД ДОНАЦИЈА 0     0 

      40 424000 Учешће у пројектима  185,967   0 185,967 

          свега раздео  2. 43,543,923 0 0 43,543,923 

          
Извор финансирања 

за функцију 130         

        01. 
Приход од буџета 
општине 37,754,420 0   37,754,420 

        4 Сопствени приходи     0 0 

          
Извор финансирања 
за функцију 160         

        01. 
Приход од буџета 
општине 1,834,541 0   1,834,541 

        07. 
Трансфер од других 
нивоа власти - избори 0 0   0 

          
Извор финансирања 

за функцију 470         

        01. 
Приход од буџета 
општине 3,954,962 0   3,954,962 

        8 Приход од донација     0 0 

          
Укупни приходи за 
раздео 2. 43,543,923 0 0 43,543,923 

3   912     

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ         

  3.1.   41 463000 

ОШ "МИЛОЈЕ 

ЧИПЛИЋ" НОВИ 
БЕЧЕЈ 3,731,635 0 0 3,731,635 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 431,277     431,277 

          
421000 Стални 
трошкови 2,692,192     2,692,192 

          
422000 Трошкови 
путовања 85,690     85,690 

          
423000 Услуге по 
уговору 28,960     28,960 

          

424000 
Специјализоване 
услуге 57,131     57,131 

          
425000 Текуће 
поправке и одржавања 111,288     111,288 

          426000 Материјал 272,712     
272,712 

 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 41,685     41,685 
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512000 Куповина 
опреме 10,700     10,700 

  3.2.   42 463000 

ОШ "ЈОСИФ 

МАРИНКОВИЋ"  
Н. БЕЧЕЈ 2,632,769 0 0 2,632,769 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 257,892     257,892 

          
421000 Стални 
трошкови 1,652,084     1,652,084 

          
422000 Трошкови 
путовања 134,414     134,414 

          
423000 Услуге по 
уговору 157,243     157,243 

          
425000 Текуће 
поправке и одржавања 191,841     191,841 

          426000 Материјал 214,758     214,758 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 24,537     24,537 

          
512000 Куповина 
опреме 0     0 

  3.3.   43 463000 
ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ 
 Н. МИЛОШЕВО 3,186,870 0 0 3,186,870 

          
414000 Социјална 
давања запосленим 0     0 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 691,487     691,487 

          
421000 Стални 
трошкови 2,019,385     2,019,385 

          
422000 Трошкови 
путовања 93,201     93,201 

          
423000 Услуге по 
уговору 10,000     10,000 

          

424000 
Специјализоване 
услуге 35,705     35,705 

          
425000 Текуће 
поправке и одржавања 28,667     28,667 

          426000 Материјал 248,496     248,496 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 33,909     33,909 

          
512000 Куповина 
опреме 26,020     26,020 

  3.4   44 463000 

ОШ "СТАНЧИЋ 
МИЛАН УЧА" 

КУМАНЕ 2,846,295 0 0 2,846,295 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 834,558     834,558 

          
421000 Стални 
трошкови 1,442,797     1,442,797 

          
422000 Трошкови 
путовања 94,379     94,379 

          
423000 Услуге по 
уговору 41,530     

 
 

41,530 

          

424000 
Специјализоване 
услуге 28,565     

28,565 
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425000 Текуће 
поправке и одржавања 6,540     6,540 

          426000 Материјал 323,420     323,420 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 74,506     74,506 

          
512000 Куповина 
опреме 0     0 

` 3.5   45 463000 
ОШ "ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ" БОЧАР 1,662,157 0 0 1,662,157 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 366,503     366,503 

          
421000 Стални 
трошкови 617,119     617,119 

          
422000 Трошкови 
путовања 74,355     74,355 

          
423000 Услуге по 
уговору 77,902     77,902 

          
425000 Текуће 
поправке и одржавања 29,854     29,854 

          426000 Материјал 465,648     465,648 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 11,786     11,786 

          
512000 Куповина 
опреме 18,990     18,990 

  3.6.   46 463200 

УЧЕШЋЕ У 
СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕК. 0 0   0 

  3.7.   47 463000 
ОСН. МУЗ. ШКОЛА 
НОВО МИЛОШЕВО 110,438     110,438 

          
415000 Накнада за 
превоз радника         

  3.8.       
ЗАЈЕДНИЧКИ 
ТРОШКОВИ 808,824 0 0 808,824 

      48 422000 
Трошкови превоза ђака 
основне школе 775,548     775,548 

      49 423000 Уговорне обавезе 11,800     11,800 

      50 426000 Материјал 21,476     21,476 

          свега раздео  3. 14,978,988 0 0 14,978,988 

          
Извор финансирања 
за функцију 912         

        01. 
Приход од буџета 
општине 14,978,988 0   14,978,988 

          

укупни приходи за 

раздео 3 14,978,988 0   14,978,988 

4   920     

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ         

      51 463000 
СРЕДЊА ШКОЛА 
НОВИ БЕЧЕЈ         

                  0 

          
415000 Накнада за 
превоз радника 416,071     416,071 

          
421000 Стални 
трошкови 1,555,843     1,555,843 

          
422000 Трошкови 
путовања 49,280     49,280 

      
423000 Услуге по 
уговору 40,660     40,660 
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425000 Текуће 
поправке и одржавања 420,525     420,525 

          426000 Материјал 248,516     248,516 

          
482000 Порези 
обавезне таксе и казне 34,737     34,737 

          
512000 Куповина 
опреме 4,430     4,430 

          свега раздео  4 2,770,062 0 0 2,770,062 

          
Извор финансирања 

за функцију 920         

        01. 
Приход од буџета 
општине 2,770,062 0   2,770,062 

          

укупни приходи за 

раздео  4 2,770,062 0   2,770,062 

5   980     

ОБРАЗОВАЊЕ 
НЕКВАЛИФИКОВАНО 

НА ДРУГОМ МЕСТУ         

      52 422000 
Превоз ђака 
средњошколаца 4,268,271     4,268,271 

          

*средства се користе 
за превоз 
средњошколаца         

      53 472000 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 3,618,760     3,618,760 

          
средства ће се 
користити за:         

          *стипендије         

          *превоз студената -апв         

          Укупно раздео 5 7,887,031 0 0 7,887,031 

          
Извор финансирања 

за функцију  980         

        01. 
Приход од буџета 
општине 7,083,226     7,083,226 

        07. 
Трансфери од других 
нивоа власти 803,805     803,805 

          
укупни приходи за 
раздео 5 7,887,031 0 0 7,887,031 

6   911     
ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ         

          

ПУ "ПАВА 

СУДАРСКИ" НОВИ 
БЕЧЕЈ 16,576,244 0 9,547,756 26,124,000 

      54 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 12,019,020   3,004,980 15,024,000 

      55 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 2,153,585   537,415 2,691,000 

      56 413000 Накнада у натури 0   0 0 

      57 414000 
Социјална давања 
запослених 0   477,000 477,000 

      58 415000 Накнаде запосленим 0   78,000 78,000 

      59 416000 
Награде, бонуси и 
остали расходи 0   0 0 

      60 421000 Стални трошкови 1,454,955   1,346,045 2,801,000 

      61 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   272,000 272,000 

      62 423000 Услуге по уговору 0   651,000 651,000 
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      63 424000 
Специјализоване 
услуге 25,016   286,984 312,000 

      64 425000 
Текуће поправке и 
одржавања 0   141,000 141,000 

      65 426000 материјал 867,108   2,304,892 3,172,000 

      66 431000 
Употреба основних 
средстава 0   0 0 

      67 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 0   400,000 400,000 

      68 511000 

Кап. одржавање 
објеката - УЧЕШЋЕ У 
СУФ. ПРОЈЕКТА 
КАПИТАЛНОГ 
ОДРЖАВАЊА 
ОБЈЕКАТА  0     0 

      69 512000 
Улагања у основна 
средства 56,560   48,440 105,000 

          свега раздео 6 16,576,244 0 9,547,756 26,124,000 

          
Извор финансирања 
за функцију 911         

        01. 
Приход од буџета 
општине 16,576,244 0   16,576,244 

  

 

 
     07. 

Приход од буџета 
републике        0 

        07. Приход од буџета АПВ      10,000,000 10,000,000 

        04. Сопствени приходи     5,100,000 5,100,000 

          
укупни приходи за 

раздео 6 16,576,244 0 15,100,000 31,676,244 

7         

СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА         

  7.1.       
КОМЕСАРИЈАТ ЗА 

ИЗБЕГЛИЦЕ 0 0 0 0 

    040 70 472000 
Накнада трошкова 
сахране за избеглице 0 0   0 

      71 472000 

учешће у пројектима 
Комесаријата за 
избеглице 0 0   0 

  7.2. 040.     Породица и деца 2,247,795 798,337 0 3,046,132 

      72 472000 
Ужина за децу у 
основној школи 941,250     941,250 

      73 472000 Једнократне помоћи  575,528     575,528 

      74 472000 
регрес за децу у 
предшколској установи 366,017 798,337   1,164,354 

          
*из средстава буџета 
општине 800.000,00         

          
*из средстава буџета 
АПВ 2.000.000,00         

      75 472000 
Накнада из буџета за 
рођење детета 365,000     

365,000 
 
 

      76 472000 
 исхрана 
најугроженијих 0     

 
 
 
 
 

0 
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  7.3. 090.     

Социјална заштита 

некв. на другом 
месту         

      77 463000 
ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР НОВИ БЕЧЕЈ 920,942 0 0 920,942 

          
411000 Плате и 
накнаде запосленом 283,613     283,613 

          
412000 Соц. Допр. на 
терет послодавца 66,665     66,665 

          
421000   Сталне 
трошкове 304,000     304,000 

          426000  Материјал 0     0 

          
423000 ангажовање 
геронто-домаћица 266,664     266,664 

      78 463000 
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД 

НОВИ БЕЧЕЈ 1,587,356 0 0 1,587,356 

          
411000 Плате и 
накнаде запосленом 498,000     498,000 

          

412000 Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 120,000     120,000 

          
421000   Сталне 
трошкове 246,000     246,000 

          426000  Материјал 108,000     108,000 

          

472000  Накнаде за 
трошкове смештаја 
деце у хранитељске 
породице 43,311     43,311 

          
472000  Накнаде за 
сахране 157,600     157,600 

          

472000 Једнократне 
помоћи према 
Решењима 414,445     414,445 

          
472000 - исхрана 
најугроженијих 0     0 

          свега раздео 7 4,756,093 798,337 0 5,554,430 

          
Извор финансирања 

за функцију 030         

        07. 

Приход од буџета 
републике - 
комесаријат 0 0 0 0 

          
Извор финансирања 

за функцију 040         

        01. 
Приход од буџета 
општине 2,247,795 798,337 0 3,046,132 

        07. 
Пр. од буџета реп. - 
комес. И покрајина         

          
Извор финансирања 
за функцију 090         

        01. 
Приход од буџета 
општине 2,508,298 0   2,508,298 

          
укупни приходи за 

раздео 7 4,756,093 798,337 0 

 

 
 

 
 

5,554,430 
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8   820     КУЛТУРА       

  
 
 

  8.1.       

НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА НОВИ 

БЕЧЕЈ 3,112,498 319,853 288,681 3,721,032 

      79 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 2,039,425     2,039,425 

      80 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 371,085     371,085 

      81 413000 Накнада у натури 0     0 

      82 414000 
Социјална давања 
запослених 142,146     142,146 

      83 416000 
Награде, бонуси и 
остали расходи 0     0 

      84 421000 Стални трошкови 224,283   41,717 266,000 

      85 422000 
Трошкови службених 
путовања 27,070   4,930 32,000 

      86 423000 Услуге по уговору 136,523     136,523 

      87 424000 Услуге културе  8,301   124,699 133,000 

      88 425000 
Текуће поправке и 
одржавања 33,000   42,000 75,000 

      89 426000 материјал 100,112   24,888 125,000 

      90 512000 
Улагања у основна 
средства 0 319,853 0 319,853 

      91 515000 
Нематеријална основна 
средстава 30,553   50,447 81,000 

  8.2.       

ДОМ КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ 
БЕЧЕЈ 2,551,509 200,000 1,508,702 4,254,491 

      92 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 1,038,000   296,000 1,334,000 

      93 412000 
Соц.  доприноси на 
терет послодавца 190,900   38,100 229,000 

      94 413000 Накнада у натури 0     0 

      95 414000 
Социјална давања 
запослених 0     0 

      96 415000 Накнаде за запослене 5,720     5,720 

      97 416000 
Награде, бонуси и 
остали расходи 0     0 

      98 421000 Стални трошкови 886,318   109,682 996,000 

      99 422000 
Трошкови службених 
путовања 16,119   5,881 22,000 

      100 423000 Услуге по уговору 21,117   12,883 34,000 

      101 424000 Услуге културе  102,931 200,000 1,037,069 1,340,000 

      102 425000 
Текуће поправке и 
одржавања 78,915   3,085 82,000 

      103 426000 материјал 145,998   6,002 152,000 

      104 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 13,936     13,936 

      105 512000 
Улагања у основна 
средства 51,555     

 
 

51,555 
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  8.3.       
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

КУЛТУРЕ         

      106 463000 

ЗАВОД ЗА ЗАШ. 

СПОМ 
КУЛ.ЗРЕЊАНИН 100,000     100,000 

      107 463000 
ИСТОР. АРХИВ 

ЗРЕЊ. 30,000     30,000 

          

НЕГОВАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ И 

КУЛТУРЕ 
НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА 240,000 0   240,000 

      108 481000 
Дотација за мађарску 
нациналну мањину 240,000     240,000 

      109 481000 
Дотација за ромску 
националну мањину 0     0 

      110 424000 
УСЛ. КУЛ. ПРЕМА 

ПОСЕБ. ЗАХТЕВИМА 1,044,100     1,044,100 

          свега раздео  8 7,078,107 519,853 1,797,383 9,395,343 

          
Извор финансирања 

за функцију  820         

        01. 
Приход од буџета 
општине 7,078,107 519,853   7,597,960 

        04. Сопствени приходи     1,797,383 1,797,383 

        07. 
Трансфери од других 
нивоа власти       0 

          

Укупни приходи за 

раздео  8 7,078,107 519,853 1,797,383 9,395,343 

9         ФИЗИЧКА КУЛТУРА         

    810     
Услуге спорта и 

рекреације         

  9.1.   111 481000 
Дотација Спортском 
савезу 4,278,000 0 0 4,278,000 

          
средства се користе за 
:         

          
421000 сталне 
трошкове  0 0   0 

          
425000 Одр. Обј. 
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 850,000     850,000 

          
425000 Одр. Ост. 
спортских објеката 540,000     540,000 

          
424000 Спортске 
програме 2,888,000     2,888,000 

  9.2.       
Заједнички 

трошкови 1,701,636 0 0 1,701,636 

      112 424000 ШКОЛСКИ СПОРТ       0 

      113 481000 
Дот. Спорт. Орган. 
према прогрму 1,200,500     1,200,500 

      114 481000 
Осигурање спортских 
објеката од значаја 501,136     501,136 

          свега раздео 9 5,979,636 0 0 5,979,636 

          
Извор финансирања 

за функцију 810         

        01. 
Приход од буџета 
општине 5,979,636 0   5,979,636 



 236

        07. 
Трансфери од других 
нивоа власти       0 

          
Укупни приходи за 

раздео 9 5,979,636 0 0 5,979,636 

10         
СРЕДСТВА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ         

    830     
Услуге емитовања и 

издавалаштва         

      115 423000 
Средства 
информисања 2,786,272     2,786,272 

      116 451000 Радио НБ Нови Бечеј 950,000     950,000 

          Укупно раздео  10 3,736,272 0 0 3,736,272 

          
Извор финансирања 

за функцију  830         

        01.  Приход од  буџета 3,736,272 0   3,736,272 

          
Укупна примања за 
раздео  10 3,736,272 0 0 3,736,272 

11         

ОСТАЛЕ ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ И 

ПРОЈЕКТИ         

  11.1.       

СРЕДСТАВА 
НАМЕЊЕНА ЗА  

ПОБОЉ  УСЛОВА 
СТАНОВАЊА       0 

    610     Стамбени развој 0 0 0 0 

      117 423000 Уговорне обавезе 0 0   0 

  11.2.       
ЈАВНИ РЕД И 

БЕЗБЕДНОСТ 0 0 0 0 

    320     

Услуге 
противпожарне 

заштите         

      118 425000 

Текуће поправке и 
одржавање објеката и 
опреме ватрогасне 
службе 0 0   0 

    360     

Јавни ред и 
безбедност 

некласификована на 
другом месту         

      119 423000 Услуге по уговору 0 0   0 

      120 425000 Одржавање путева 0 0   0 

      121 484000 
решавање ванредних 
ситуација 0 0   0 

  11.3. 474     
Вишенаменски 

развојни пројекти 22,000 141,000 0 163,000 

      122 424000 Учешће у пројектима  22,000 141,000   163,000 

      123 424000 
Учешу прој. ѕа 
новозапошљавање 0 0   0 

  11.4.       
УТР. НАКН. ОД 
МИНЕР. СИРОВИНА         

    430     Гориво и енергија 0 0   0 

      124 424000 

Утрошак средстава 
накнаде од минералних 
сировина 0 0   0 

  11.5. 500     
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1,551,021 2,499,982 0 1,551,021 
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      125 424000 

Утр. Сред. од нак. за 
заш. животне средине 
у складу са законом 
(уништавање 
амброзије  и сл.) 1,151,021 2,499,982 0 1,151,021 

      126 424000 
Средства за "Парк 
природе"  400,000     400,000 

          Укупно раздео 11 1,573,021 2,640,982 0 1,714,021 

          
Извор финансирања 

за функцију  610 400,000   0 400,000 

        01. 
Приход од буџета 
општине         

        4 Приход од откупа 400,000     400,000 

          
Извор финансирања 
за функцију  320         

        01. 
Приход од буџета 
општине 100,000     100,000 

          
Извор финансирања 

за функцију  360         

        01. 
Приход од буџета 
општине 2,500,000     2,500,000 

          
Извор финансирања 
за функцију  474 7,000,000 141,001   7,141,001 

        01. 
Приход од буџета 
општине 7,000,000     7,000,000 

          
Извор финансирања 

за функцију  430         

        01. 
Приход од буџета 
општине 0 0 0 0 

          
Извор финансирања 
за функцију  500         

        01. 
Приход од буџета 
општине 1,551,021 2,499,982 2,499,982 6,550,985 

          
Укупно приходи за 

раздео 11 11,551,021 2,640,983 2,499,982 16,691,986 

12         
КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА         

          МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

    160     

Опште јавне услуге 
које нису 

класификоване на 
другом месту         

  12.1.       
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
НОВИ БЕЧЕЈ 1,835,794 0 1,682,635 3,518,429 

      127 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 794,944   0 794,944 

          
* Из средстава буџета   
850.000,00         

          
*Из средстава 
самодоприноса          

      128 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 142,298   0 142,298 

          
* Из средстава буџета  
150.000,00         

          
*Из средстава 
самодоприноса        
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      129 414000 
Социјална давања 
запосленом     0 0 

      130 415000 Накнаде за запослене     0 0 

      131 416000 Награде и бонуси 0   0 0 

      132 421000 Стални трошкови 62,146   125,854 188,000 

      133 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   0 0 

      134 423000 Услуге по уговору 200,548   1,074,452 1,275,000 

      135 424000 
Специјализоване 
услуге 378,187     378,187 

      136 425000 
Текуће поправке и 
одржавање 189,671   103,329 293,000 

      137 426000 Материјал 0   310,000 310,000 

      138 441000 Отплата камата 0 0 0 0 

      139 472000 једнократне помоћи 10,000   0 10,000 

      140 481000 
дотације удужењима 
грађана 25,000   0 25,000 

      141 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 0   53,000 53,000 

      142 511000 
Улагања у основна 
средства 0   0 0 

      143 512000 Машине и опрема 33,000   16,000 49,000 

  12.2.       
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

НОВО МИЛОШЕВО 5,081,999 0 5,383,941 10,465,940 

      144 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 1,442,006   0 1,442,006 

      145 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 242,886   14,114 257,000 

      146 416000 Награде и бонуси 0   0 0 

      147 421000 Стални трошкови 429,381   87,619 517,000 

      148 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   31,000 31,000 

      149 423000 Услуге по уговору 482,149   1,861,851 2,344,000 

      150 424000 
Специјализоване 
услуге 376,000   3,081,000 3,457,000 

      151 425000 
Текуће поправке и 
одржавање 306,734   0 306,734 

      152 426000 Материјал 203,643   194,357 398,000 

      153 431000 
Употреба основних 
средстава 0   0 0 

      154 463000 
трансфери другим 
нивоима власти 0   0 0 

      155 481000 Дотације удржењима 1,530,000   100,000 1,630,000 

      156 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 0   14,000 14,000 

      157 511000 
Изградња зграда и 
објеката 0 0 0 0 

      158 512000 Машине и опрема 69,200   0 69,200 

  12.3.       
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
КУМАНЕ 1,296,325 0 6,504,858 7,801,183 

      159 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 378,000   848,000 1,226,000 

      160 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 67,662   151,338 219,000 
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      161 414000 
Социјална давања 
запослених 0   0 0 

      162 416000 Награде и бонуси 0   0 0 

      163 421000 Стални трошкови 208,467   377,533 586,000 

      164 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   78,000 78,000 

      165 423000 Услуге по уговору 178,825   261,175 440,000 

      166 424000 
Специјализоване 
услуге 25,590   4,538,410 4,564,000 

      167 425000 
Текуће поправке и 
одржавање 41,631   182,369 224,000 

      168 426000 Материјал 241,967   58,033 300,000 

      169 472000 једнократне помоћи 0   10,000 10,000 

      170 481000 Дотације удржењима 154,183     154,183 

      171 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 0   0 0 

      172 512000 Машине и опрема 0   0 0 

  12.4.       
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
БОЧАР 1,260,670 0 1,551,727 2,812,397 

      173 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 533,509   102,491 636,000 

      174 412000 
Соц. доприноси на 
терет послодавца 95,502   18,498 114,000 

      175 414000 
Социјална давања 
запослених 0   0 0 

      176 416000 Награде и бонуси 0   0 0 

      177 421000 Стални трошкови 165,688   313,312 479,000 

      178 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   2,000 2,000 

      179 423000 Услуге по уговору 384,387   342,613 727,000 

      180 424000 
Специјализоване 
услуге 31,106   365,894 397,000 

      181 425000 
Текуће поправке и 
одржавање 7,536   133,464 141,000 

      182 426000 Материјал 33,795   197,205 231,000 

      183 441000 Отплата камата 7,597   0 7,597 

      184 481000 
Дотације невладиним 
организацијама 0   61,000 61,000 

      185 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 1,550   14,250 15,800 

      186 511000 
Кап. изградња и одр. 
зграда и објеката 0   0 0 

      187 512000 Машине и опрема 0   1,000 1,000 

          ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА         

    620     Развој заједнице         

  12.5.       
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 
НОВИ БЕЧЕЈ 16,755,437 120,000 10,587,533 27,462,970 

      188 411000 
Плате,додаци и 
накнаде запослених 2,958,905   893,095 3,852,000 

      189 412000 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 539,829   15,171 555,000 

      190 413000 Накнаде у натури 0   39,000 39,000 

      191 414000 
Социјална давања 
запослених 0   68,000 68,000 
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      192 415000 Накнаде за запослене 0   89,000 89,000 

      193 416000 Награде и бонуси 0   0 0 

      194 421000 Стални трошкови 359,545   58,455 418,000 

      195 422000 
Трошкови службених 
путовања 0   16,000 16,000 

      196 423000 Услуге по уговору 179,221   313,779 
0 

493,000 

      197 424000 
Специјализоване 
услуге 10,787,572 120,000 8,151,428 

 
19,059,000 

      198 425000 
Текуће поправке и 
одржавање 1,685,633   852,337 2,537,970 

      199 426000 Материјал 222,752   82,248 305,000 

      200 431000 
Употреба основних 
средстава 0   0 0 

      201 482000 
Порези, обавезне таксе 
и казне 21,980   9,020 31,000 

      202 483000 Казне по решењу суда 0   0 0 

      203 511000 
Кап. изградња и одр. 
зграда и објеката     0 0 

      204 512000 Машине и опрема     0 0 

    620     
ЈАВНА  КОМУНАЛНА 

ПРЕДУЗЕЋА         

  12.6.       Развој заједнице         

      205 451000 
ЈП "КОМУНАЛАЦ" 
Нови Бечеј 3,613,308     3,613,308 

      206 451000 
ЈКП "КОМПРЕД" 
Ново Милошево 2,855,000     2,855,000 

      207 451000 ЈКП КУМАНЕ 953,075     953,075 

      208 451000 ЈКП БОЧАР 647,051     647,051 

  12.7.       
Остала комунална 

потрошња 23,177,897 0 0 23,177,897 

    640 209 421000 улична расвета 5,174,053     5,174,053 

      210 425000 
Одржавање уличне 
расвете 299,636     299,636 

    620 211 424000 
Планска документација 
и остали пројекти 1,603,122     1,603,122 

      212 424000 
Остали расходи 
комуналне потрошње 7,354,503     7,354,503 

      213 424000 
Решавање проблема 
паса луталица 779,340     779,340 

      214 511000 
Куповина објеката 
експропријацијом 0     0 

      215 441000 отплата камата  1,497,963     1,497,963 

      216 611000 
отплата главнице 
кредита код банака 6,469,280     6,469,280 

          

Средства су 
одобрена за 

обављање следећих 
послова          

      а.   општи послови 4,682,434 0 0 4,682,434 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       0 

      а/1.   
Проучавање промена у 
простору  229,362     

 
 

229,362 
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      а/2.   
Програм финан. 
комуналних потреба  208,936     208,936 

      а/3.   Пошумљавање  0     0 

      а/4.   
Рушење објеката по 
решењу  0     0 

      а/5   

Изградња главног 
грађевинског пројекта 
прихватилишта за псе 0     

0 
 
 
 

      а/6   
Изградња и одржавање 
путева 2,403,826     2,403,826 

      а/8   
Издавање УТУ 
мишљења 144,939     144,939 

      а/9   Прскање комараца 299,720     299,720 

      а/10   

Планска и остала 
пројектна 
документација и 
разрада планске 
документације 1,395,651     1,395,651 

      б.   
насељено место 

Нови Бечеј 5,437,229 0 0 

 

5,437,229 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       
 

0 

      б/1   
Одржавање јавне 
расвете       0 

      б/02   

Израда пројектне 
документације у складу 
са Генералним 
урбанистичким планом 1,823,921     1,823,921 

          
ЈП "КОМУНАЛАЦ" 

Нови Бечеј       0 

      б/6   

Уређење зелених 
површина и чишћење 
прилазних путева 1,200,000     1,200,000 

      б/7   
одржавање зеленила 
око верских објеката 120,000     120,000 

      б/8   Одржавање  водовода 293,332     293,332 

      б/9   

Изградња 
прихватилишта за псе 
луталице       0 

      б/10   Уређење града 799,990     799,990 

      б/11   уређење гробља 319,990     319,990 

      б/12   Комунална хигијена 293,332     293,332 

      б/13   
Одржавање кишне 
канализације 293,332     293,332 

      б/15   Изградња канализације  293,332     293,332 

      б/16   
Интервенције по 
решењима инспекције 0     0 

      в.   
насељено место 
Ново Милошево 3,146,450 0 0 3,146,450 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       0 

      в/1   
одржавање уличне 
расвете       0 

      в/2   
Градња и одржавање 
путева и стаза 291,450     291,450 
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ЈКП "КОМПРЕД" 

Ново Милошево       0 

      в/3   
Одржавање зелених  
површина 795,000     795,000 

      в/4   
Уређење и одржавање 
гробља 235,000     235,000 

      в/5   
Чишћење прилазних 
путева 250,000     250,000 

      в/6   
Одржавање кишне 
канализације 1,000,000     1,000,000 

      в/7   
Одржавање водоводне 
мреже 250,000     250,000 

      в/11   
Одржавање комуналне 
хигијене 325,000     325,000 

      г.   
насељено место 

Кумане 1,027,883 0 0 1,027,883 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       0 

      г/1   
Поправка и обнова 
путева 74,808     74,808 

 
 
      г/6   

Одржавање јавне 
расвете       0 

          ЈКП КУМАНЕ         

      г/2   
санација делова 
водоводне мреже 0     0 

      г/3   Одржавање гробља 192,707     192,707 

      г/4   
Одржавање зелених 
површина и пијаце 102,675     102,675 

      г/5   
Одржавање комуналне 
хигијене 238,837     238,837 

      г/7   
Одржавање водоводне 
мреже 418,856     418,856 

      д.   
насељено место 

Бочар 757,668 0 0 757,668 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       0 

      д/1   
Одржавање јавне 
расвете       0 

      д/2   
Поправка и обнова 
путева 110,617     110,617 

          ЈКП БОЧАР       0 

      д/3   
Одржавање зелених 
површина и гробља 206,353     206,353 

      д/4   
Одржавање комуналне 
хигијене 111,161     111,161 

      д/5   
Одржавање водоводне 
мреже 329,537     329,537 

      ђ.   
кор. градског грађ. 

земљишта 9,686,491 0 0 9,686,491 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       0 

      ђ/1   Путни прелази 7,950,792     7,950,792 

      ђ/2   

Израда плана детаљне 
регулације блока 191 
(пречистач) 299,713     

 
 
 

299,713 
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      ђ/3   
Уређење насељених 
места 0 0   0 

      ђ/4   
Интервенције по 
решењима инспекције 0 0   0 

       ђ/5    
 Рекултивација 
депоније смећа  0 0   0 

       ђ/6    
Градња и одр.тротоара 
и паркинга 691,824     

 
691,824 

          општина         

      ђ/7   
хитне интерв. на 
комуналним објектима  212,045     212,045 

      ђ/8   
набавка објеката 
експропријацијом 0 0   0 

      ђ/9   
одржавање депоније 
смећа 0 0   0 

      ђ/10   
оджавање објеката од 
значаја за општину 532,117     532,117 

      е.   
уређење градског 
грађ. земљишта 914,156 0 0 914,156 

          
ЈП "ДИРЕКЦИЈА" 

Нови Бечеј       
 
 

      е/1   

Израда програма плана 
детаљне регулације 
индустријске зоне 
југоисток 268,151     268,151 

      е/2   

Израда плана детаљне 
регулације 
индустријске зоне 
југоисток 263,077     263,077 

          општина         

      е/3   

уређење грађевинског 
земљишта по 
насељеним местима 382,928     382,928 

          свега раздео 12 57,476,556 120,000 25,710,694 83,307,250 

          
Извор финансирања 

за функцију  160       0 

        01. 
Приход од буџета 
општине 9,474,788 0   9,474,788 

          од тога:         

          *месни самодопринос         

          *средства закупа           

        04. Сопствени приходи     15,123,161 15,123,161 

        07. 
Трансфери од других 
нивоа власти       0 

          
укупна примања за 
функцију 160 9,474,788 0 15,123,161 24,597,949 

          
Извор финансирања 

за функцију  620       0 

        01. 
Приход од буџета 
општине 48,001,768 120,000   48,121,768 

        04. Сопствени приходи     10,587,533 10,587,533 

        07. 
Трансфери од других 
нивоа власти       0 

        10. 
Примања од домаћих 
задуживња       

0 
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укупна примања за 

функцију 620 48,001,768 120,000 10,587,533 58,709,301 

          

укупна примања за 

раздео 12 57,476,556 120,000 25,710,694 83,307,250 

13   600     

УТРОШАК 
СРЕДСТАВА 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ     0   

      217 511000 Изг. осталих објеката 0 0   0 

          Укупно раздео 13 0 0 0 0 

          
Извор финансирања 

за функцију 660         

        01. 
Приход од буџета 
општине 0 0 0 

0 
 
 

          
Укупни приход за 
раздео 13 0 0 0 

0 

 
 

14         ЗДРАВСТВО       
  
 

    760     

Здравство 

некласификовано 
на другом месту         

          
ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕЧЕЈ 324,536   0 324,536 

      218 463000 
Трансферна средства 
другонм нивоу власти 63,147     63,147 

          

 за намене у складу са 
законом и уговором са 
Домом здравља         

      219 471000 

Здравствена заштита 
према посебним 
прописима 261,389   0 261,389 

           мртвозорство         

          Укупно раздео 14 324,536 0 0 324,536 

          
Извор финансирања 

за функцију 760         

        01. 
Приход од буџета 
општине 324,536 0 0 324,536 

          
Укупни приход за 
раздео 14 324,536 0 0 324,536 

15         ОСТАЛИ РАСХОДИ         

    490     

Економски послови 
некласификовани 

на другом месту         

  15.1.       
УГОВОРНЕ И 
ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ 1,242,987 0 0 1,242,987 

      220 421000 Стални трошкови 1,042,987     1,042,987 

      221 424000 
Остале законске 
уговорне обавезе 200,000     200,000 

  15.2.   222 481000 

УТРОШАК 

СРЕДСТАВА ОД 
ДОМАЋИХ 

ДОНАЦИЈА 1,062,358     1,062,358 

          
(Према захтеву 
донатора)       

  
 
 
 



 245

  15.3.   223 481000 

УТРОШАК 

СРЕДСТАВА ОД 
СТРАНИХ ДОНАЦИЈА 0 0   0 

          
(Према захтеву 
донатора)         

  15.4.       СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 36,165 0 0 36,165 

      224 499111 
СТАЛНА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 0 0   0 

      225 499121 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 36,165     36,165 

          Укупно раздео 15 2,341,510 0 0 2,341,510 

          
Извор финансирања 

за функцију 490 2,341,510 0 0 2,341,510 

        01. Приход од буџета 1,279,152 0   1,279,152 

        05. 
Приход од донације од 
иностраних земаља 0 0   0 

        08. 
Приход од донација од 
домаћих донатора 1,062,358 0   1,062,358 

          
Укупни приходи за 
раздео 15 2,341,510 0 0 2,341,510 

16         

РАСХОДИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА ОД 

ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

И ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА     0   

  16.1. 421     

Радови на заштити, 
уређењу и 

коришћењу 
пољопривредног 

земљишта 6,743,289 0 0 6,743,289 

      226 424000 

Специјализоване 
услуге према 
Годишњем програму 6,743,289     6,743,289 

  16.2. 660     

Расходи из 

средстава од закупа 
грађевинског 

земљишта 0 0 0 0 

      227 424000 

Реализација програма 
уређења насељених 
места 0 0   0 

          Укупно раздео 16 6,743,289 0 0 6,743,289 

          
Извор финансирања 
за функцију 421         

        1 
Приход од буџета 
општине 6,743,289 0 0 6,743,289 

          
Извор финансирања 

за функцију 660         

        1 
Приход од буџета 
општине 0 0 0 0 

          
Укупни приход за 
раздео 16 6,743,289 0 0 

 
 

 
 

 
6,743,289 



 246

17   660     

РАСПОРЕД 

СУФИЦИТА         

      228 424000 

Пренета неутрошена 
средства за посебне 
намене -  из 
средстава закупа 
пољопривредног 

земљишта       0 

      229 424000 

Пренета неутрошена 
средства за посебне 
намене - неутрошена 
средства буџетских 

корисника 0 0   0 

      230 424000 

Пренета неутрошена 
средства за посебне 
намене - неутрошена 
средства примљена 

од других нивоа 
власти 3,679,197     3,679,197 

      231 441000 отплата камата  0 0   0 

      232 611000 

отплата главнице 
кредита код банака 0 0   0 

          свега раздео 17 3,679,197 0 0 3,679,197 

          
Извор финансирања 
за функцију 660         

        13 

Пренета неутрошена 
средстава из 
претходне године 3,679,197 0 0 3,679,197 

                    

          
Укупни приходи за 
раздео 17 3,679,197 0 0 3,679,197 

                    

          УКУПНИ РАСХОДИ 186,135,486 4,079,172 37,055,833 227,270,491 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број : II 02-40-5/2011                                                                                Председник 
Дана : 16.08.2011. године                                                                   Скупштине општине 
   Н О В И   Б Е Ч Е Ј                                                                           Добривој Рашков с.р. 
 

2. На основ члан 32. став 1. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. 
године, донела следећи 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА БОЧАР – К.О. ИЂОШ 
 

I 
Усваја се План детаљне регулације пута Бочар – К.О. Иђош, који се налази у прилогу ове 
Одлуке и чини њен саставни део. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Нови Бечеј''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-15/2011                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                                          Скупштине општин 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                     Добривој Рашков с.р. 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 ОПШТИНСКОГ ПУТА БОЧАР – К.О. ИЂОШ 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

A. УВОД - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
1. Положај, границе и одлике планског подручја 

 
 Бочар је насељено место у општини Нови Бечеј, које се налази око 20 км од Новог 
Бечеја. Према Просторном плану општине Нови Бечеј, ванграђевински простор катастарске 
општине Бочар намењен је пољопривредном земљишту. 
 Подручје обухваћено планом налази се у северном и северозападном делу 
ванграђевинског реона Бочара, од насељеног места Бочар до границе са к. о. Иђош. 
Према ППОНБ: У планском периоду ће се појачати трансграничне везе у циљу остваривања 
заједничких интереса који имају суседне Општине. Потенцијали се односе, пре свега, према 
развоју саобраћајне и остале инфраструктуре, као и заједничке привредне, посебно 
туристичке, активности.  
 Непосредни повод за израду плана је иницијатива општина Кикинда, Ада, Чока и 
Нови Бечеј да се преко моста на реци Тиси код Аде повежу попречним везама у оквиру 
региона. 
 Бруто површина обухвата Плана је 13,60 ха. 
 Послови израде Плана поверени су ЈП „Дирекцији за планирање, изградњу, 
уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ из Новог Бечеја, а 
дирекција је са предузећем „ ДП- ИНГ“ ДОО из Новог Бечеја, улица Револувије 4/а 
склопила уговор о изради плана на основу јавне набавке, бр. 1012/2010 од 13.10.2010 
године.  
 

2. Опис границе обухвата плана 

 

 Граница обухвата Плана дата је свугде где је то било могуће по границама 

постојећих катастарских парцела, а дефинисана је преко 22 тачке: 

 
• Почетна тачка границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1, 
дефинисана је као тромеђа парцела број 1099, 444/1 и 444/2. 
• Од тачке број 1 граница иде у правцу североистока, пресецајући парцелу број 1099, 
до тачке број 2 која је дефинисана као тромеђа парцела 1099, 2004 и 2005. 
• Од тачке број 2 граница наставља границом између парцела број 2004 и 2005, до 
тачке број 3 дефинисане као тромећа парцела број 2004, 2005 и 3294. 
• Од тачке број 3 граница ее ломи и иде у правцу југозапада северном међном 
линијом парцеле 2005, до тачке број 4 која је дефинисана као тромеђа парцела 3184, 3294 
и2005. 
• Од тачке број 4 граница се ломи и иде источном границом парцеле 3184, до тачке 
број 5 која је дефинисана као тромеђа парцела 3155, 1918 и 1996. 
• Од тачке број 5 граница наставл.а истим правцем до тачке број 6, која је 
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дефинисана као тромеђа парцела 3183, 1995 и 3155. 
• Од тачке број 6 граница наставља источном међном линијом парцеле број 3183, до 
тачке 6а која представља тачку лома ове међе. 
• Од тачке 6а граница, након благог лома, наставља источном међном линијом 
парцеле број 3183. до тачке број 7 која је дефинисана као тромеђа КО Бочар и парцела 
број 3183 и 1980. 
• Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу запада границом КО Бочар, до 
тачке број 8 дефинисане као тачка пресека границе КО Бочар и правца повученог 
• из тромеђе парцела 3182, 1942 и 1943, паралелно са правцем који повечује тачке 
6а и 7. 
• Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу југоистока, паралелно са правцем 
који повезује тачке 6а и 7, до тачке број 9 која је дефинисана као тромеђа парцела 3182, 
1942 и 1943. 
• Након тачке број 9 граница иде у правцу југозапада, границом између парцела 1942 
и 1943, и даље пресецајући парцелу 3288 до тачке број 10 која је дефинисана као тачка 
пресека овог правца и јужне међне линије парцеле 3288. Након тачке број 10 граница 
граница се ломи и иде у правцу истока јужном међном линијом парцеле 3288, до тачке број 
11 која је дефинисана као тромеђа парцела 3288, 1919 и 1920. 
• Од тачке број 11 граница граница се доми и иде у правцу југозапада границом 
између парцела 1919 и 1920, до тачке број 12 која је дефинисана као тромеђа парцела 
1920, 1919 и 3155. 
• Од тачке број 12 граница наставља, до тачке број 13 која је дефинисана као 
тромеђа парцела 3155, 1918 и 1917. 
• Од тачке број 13 граница наставља у правцу југозапада, границом између парцела 
1917 и 1918, и дал>е пресецајући парцеле 3287 и 28 до тачке број 14, која је дефинисана 
као тачка пресека овог правца и међне линије парцеле 28. Од тачке број 14 граница скреће 
у правцу североистока и иде границом парцеле 28, до тачке број 15 дефинисане као 
тромеђа парцела 27, 28 и 35. Од тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу 
североистока, границом између парцела 28 и 35, до тачке број 16 која је дефинисана као 
тромеђа парцела 28, 33 и 35. 
• Од тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу југоистока границом између 
парцела 33 и 35, и 32 и 34, до тачке број 17 која је дефинисана као тромеђа парцеда 32,34 
и 1098. 
• Од тачке број 17 граница иде у правцу југа, пресецајући парцелу 1098, до тачке 
број 18 којаје дефинисана као тромеђа парцела 428, 1098 и 435. Након тачке број 18 
граница се ломи и иде у правцу истока јужном међном линијом парцеле 1098, до тачке број 
19 која је дефинисана као тромеђа парцела број 1098, 439 и 437. 
• Након тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу југа границама између парцела 
437 и 439, и 438 и 440, до тачке број 20 која представља тромеђу парцела 438, 440 и 441. 
• Након тачке број 20 граница се ломи и иде у правцу истока границом између 
парцела 440 и 441, до тачке број 21 која је дефинисана као тромеђа парцела број 1109,441 
и 440. 
• Од тачке број 21 граница наставља у правцу истока, пресецајући парцелу број 
1109, до тачке број 22 која представља тромеђу парцела 1109, 1099 и 444/1. 
• Након тачке број 22 граница иде у правцу истока у дужини од око 423м границом 
између парцела 1099 и 444/1, до почетне тачке описа, тачке број И. 
 
Бруто површина обухвата Плана је 13,60 ха. 
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Табеларно преко координата преломних тачака: 

Број тачке прелома Координата X Координата Y 

1 7445360.9500 5070118.0578 

2 7445354.6266 5070154.3887 

3 7445267.9799 5070380.8688 

4 7445211.7087 5070342.2064 

5 7445101.0540 5070516.4741 

6 7445096.8700 5070524.8200 

6а 7444796.8318 5071100.2570 

7 7444469.4978 5071541.9483 

8 7444380.7669 5071531.6762 

9 7444816.8053 5070944.1593 

10 7444895.0368 5070730.3139 

11 7444928.3993 5070742.0138 

12 7445018.7414 5070495.2226 

13 7445021.6153 5070487.0176 

14 7445057.2207 5070379.2574 

15 7445170.4512 5070265.2428 

16 7445182.8633 5070267.8472 

17 7445199.0241 5070188.0422 

18 7445197.8275 5070163.0763 

19 7445247.5084 5070172.3493 

20 7445251.3979 5070114.6453 

21 7445273.1437 5070115.7141 

22 7445299.2867 5070112.0720 

3. Списак катастарских парцела 

 
План детаљне регулације обухвата следеће парцеле К. О. Бочар: 

 
• парцеле: 29, 30, 31, 32, 33, 439, 440, 1918, 1919,1942, 2005, 3183, 3184  

 
• делови парцела: 28, 1098, 1099, 1109, 1978, 1979, 3155, 3182, 3281, 3288, 3287 
 
 Приватна својина:  
 
парцеле: 31, 32, 33, 440, 1918, 1919, 2005 у к.о Бочар 
делови парцела: 28, 29, 30, 1978, 1979 у к. о. Бочар 
 
 Јавна својина: 
 
ЈП „ Воде Војводине“ Нови Сад: 
Парцеле: 3183. 3184 (канал) к. о. Бочар 
делови парцела: 3182, 3155 (канал) к. о. Бочар  
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Општина Нови Бечеј: 
 

делови парцела: 3281, 3288, 3287 (некатегорисани – атарски пут) и 29 (земљиште под 
зградом), 30 (воћњак), 1098, 1099, 1109 (пут – улица) к. о. Бочар 
парцеле: 439 (земљиште под зградом) к. о. Бочар 

4. Циљеви израде плана 

 

 У складу са Законом о планирању и изградњи План детаљне регулације се, између 
осталог, израђује за инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или 
насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места.  

У складу са Законом прописаним начелима за уређење и коришћење простора, - 
сарадња и повезивање са суседним територијама (суседне јединице локалних самоуправа), 
у току планирања створити могућност решевања заједничких функција и интереса односно 
саобраћајног повезивања ради живље интеррегионалне и трансграничне сарадње. 
 Нови путно–саобраћајни капацитети би овом простору донели привредни 
просперитет и побољшање економско - експлоатационих услова у оквиру остваривања веза 
ове Општине и околних региона и међу насељима. 
Са обзиром да су се појавили реални услови за изградњу општинског пута који би повезали 
општину Нови Бечеј са окружењем, а у складу са наведеним законско-планским обавезама 
донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације.  

Циљ израде плана је да се на основу анализе планске документације, теренских 
истраживања, сагледавања потреба одговарајућих корисника простора, услова јавних 
предузећа и осталих институција, утврди оптимална просторна организација односно 
планирани садржаји и њихов однос према постојећим садржајима, уз дефинисање правила 
уређења и грађења како за изградњу нових објеката, тако и за реконструкцију постојећих.   
Поред наведеног разлози за доношење Плана је и утврђивање трасе општинског пута ка 
мосту код Аде у циљу повезивања Бачке ( Е–75 ) и Баната. Подручје Плана детаљне 
регулације налази се у К. О. Бочар.  

5. Правни и плански основ за израду плана 

 

• Закону о планирању и изградњи, („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 , 
64/2010 и 24/2011) 

• Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената. 
(„Службени гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011), 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације, од 23.08.2010. године, број ИИ 02-350-
22/2010 

• Просторни план Општине Нови Бечеј израђе од стране ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“ из Новог Сада од децембра 2009. године. 

6. Извод из текстуелног дела усвојеног концепта плана 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Положај посматраног подручја у односу на територију Војводине (посебно у односу 

на Срем и Бачку) је релативно неповољан због периферног положаја и због недостатка 
попречних веза Баната са Сремом и Бачком. Изградњом моста на реци Тиси код Аде 
створен је потенцијал за развој веза са непосредним окружењем као првом етапом 
остваривања недостајућих веза у Војводини. Повезивање општине Нови Бечеј са 
наведеним мостом би се реализовало изградњом путних коридора од моста на реци Тиси 
код Аде до Новог Бечеја, до Чоке преко Падеја и до Кикинде преко Иђоша. 
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Концептом уређења и просторне организације с обзиром на намену, начин 
коришћења и услове за изградњу и уређење, на обухваћеном простору  се планира  
саобраћајница. 

Нови путно–саобраћајни капацитети би овом простору донели привредни 
просперитет и побољшање економско - експлоатационих услова у оквиру остваривања веза 
ове Општине и околних региона и међу насељима. 

Постојећа намена простора има структуру неизграђених површина (пољопривредно 
земљиште- обрадиве њиве, воћњаци... ) и накатегорисани и атарски путеви који су у 
функцији остваривања везе насеља са садржајем у атару, затим путеви- локални (улица 
Југословенска), мелиоративни канали и стамбени објекти у делу улице Југословенска која 
је обухваћена Планом. 

Циљ израде плана је да се на основу анализе планске документације, теренских 
истраживања, сагледавања потреба одговарајућих корисника простора, услова јавних 
предузећа и осталих институција, утврди оптимална просторна организација односно 
планирани садржаји и њихов однос према постојећим садржајима, уз дефинисање правила 
уређења и грађења како за изградњу нових објеката, тако и за реконструкцију постојећих.   

Земљиште у оквиру граница плана, намењује се за земљиште јавне намене и 
земљиште остале намене.  

Земљиште остале намене, у ванграђевинском реону Бочара, представља углавном 
пољопривредно земљиште (обрадиво пољопривредно земљиште и пашњаци), у складу са 
Просторним планом. 

Путни коридор општинског пута Бочар-К.О. Иђос намењен је искључиво за 
саобраћајне површине, трасе комуналне инфраструктуре. Планским решењем ће бити 
дефинисани елементи и услови за утврђивање регулационих линија јавних површина. 

 

7.  УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И   ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
У складу са чланом 17. Правилника о садржини , начину вршења  стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Сл. Гласник  
РС, бр. 12/2004), прибављени су подаци од следећих  предузећа, органа и организација: 
1.  ЈП „Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине 

општине Нови Бечеј“, број 369 од 25.05.2009. године 

2. РС АП Војводина, Општина Нови Бечеј, Месна заједница Бочар број 101/1 од 28.07.2010. 
године 
3.  ЈВП Воде Војводине Нови Сад, број И-885/5-10 од 17.08.2010. године 
4.  Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, број И-51-5/10 од 16.12.2010. године 
5. Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д. број 0016 187578/1 од 28.07.2010. 
године 
6. Д.О.О.“Електровојводина“ привредно друштво за дистрибуцију електричне     енергије, 
Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин, број 4.30.4-6052/2 од 06.07.2010. године 
7. Србијагас, Нови Сад, испостава Кикинда, број 02-02-1564 од 05.07.2010. године 

B. ПЛАНСКИ ДЕО  

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1 Намена и начин коришћења земљишта у обухвату плана 

 
Постојећа намена простора има структуру неизграђених површина (пољопривредно 
земљиште- обрадиве њиве, воћњаци... ) и накатегорисани и атарски путеви који су у 
функцији остваривања везе насеља са садржајем у атару, затим путеви- локални (улица 
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Југословенска), мелиоративни канали и стамбени објекти у делу улице Југословенска која 
је обухваћена Планом. 
У складу са тим, Планом детаљне регулације планирано је: 
• формирање општинског пута Бочар – Иђош ради повезивања Баната и Бачке код Аде, 
преко моста на реци Тиси. На тај начин би се створили услови за оживљавање и 
привођење намени посматраног подручја. 
 

Регулација површина јавне намене 
 

Укупна површина предложеног обухвата плана износи  13.60 ха, од чега се за 
површине јавне намене предвиђа 4.16 ха. 
Предвиђена површина грађевинског подручја јавне намене дата је регулационим линијама 

дефинисаним координатама у следећој табели: 

 

Тачка прелома регул.лин. Координата X Координата Y 

1 7445273,5329 5070115,6551 
2 7445295,7020 5070112,2934 
3 7445292,1432 5070191,3009 
4 7445249,0586 5070291,5753 
5 7445205,5399 5070335,0667 
6 7445171,3891 5070371,8648 
7 7445160,4408 5070384,8453 
8 7445151,5749 5070399,3282 
9 7445069,7186 5070559,0303 
10 7444823,3529 5071023,4382 
11 7444745,1131 5071151,3517 
12 7444458,2082 5071541,0233 
13 7444433,1191 5071537,9935 
14 7444726,8378 5071139,0676 
15 7444804,2338 5071012,5333 
16 7445050,2113 5070548,8574 
17 7445131,9968 5070389,2933 
18 7445142,5047 5070372,1049 
19 7445155,4655 5070356,6817 
20 7445189,6956 5070319,7981 
21 7445233,1851 5070276,3340 
22 7445270,4154 5070189,8758 

Биланс површина 
 

Катастарске парцеле пољопривредног земљишта са површинама у обухвату плана  
и њихови делови који се овим планом, дефинисањем регулационих линија, претварају у 
грађевинско земљиште , а за потребе јавне намене  су: 
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Корисник К.О. Број 

парцеле 

Врста 

земљиш 

Начин 

коришћ. 

Површина 

парцеле 

у обухвату 

(м2) 

Од тога 

планиране 

јавне намене 

( м2) 

Приватна 

својина 

Бочар део 1978 Пољоп. 

земљиште 

њива  45307,95 16567,00 

 Бочар део 1979 Пољоп. 

земљиште 

пашњак 992,54 79.29 

 Бочар део 28 Пољоп. 

земљиште 

њива 12817,90        4994,00 

 Бочар део 29 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом 

303,5          303,50 

 Бочар део 30 Пољоп. 

земљиште 

виноград  959,00         959,00 

 Бочар 2005 Пољоп. 

земљиште 

њива  10685,00          870,00 

 Бочар 1942 Пољоп. 

земљиште 

њива  14190,00       5877,00 

 Бочар 1918 Пољоп. 

земљиште 

њива 7016,00        1867,00 

 Бочар 1919 Пољоп. 

земљиште 

њива 15610,00       6339,00 

 Бочар 440 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом 

721,00           - 

 Бочар 33 Пољоп. 

земљиште 

њива 1413,00           - 

 Бочар 32 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом 

572,00           - 

 Бочар 31 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом 

и воћњак 

2035,00 - 

∑=     112.622,89 37.855,79 

       

Корисник К.О. Број 

парцеле 

Врста 

земљиш 

Начин 

коришћ. 

Површина 

парцеле 

у обухвату 

(м2) 

Од тога 

планиране 

јавне намене 

( м2) 

„Вој.воде“ Бочар Део 

3155 

Остало 

земљиште 

канал 750,00 196,30 

 Бочар Део Остало канал 359,00 172,00 
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3182 земљиште 

 Бочар 3183 Остало 

земљиште 

канал 10175,00 - 

 Бочар 3184 Остало 

земљиште 

канал 2387,00 - 

∑=     13671,00 368,00 

Општина Нови 

Бећеј 

Бочар Део 

3281 

Остало 

земљиште 

Некатегори. 

пут 

283,75 124,50 

 Бочар Део 

3287 

Остало 

земљиште 

Некатегори. 

пут 

336,30 88,00 

 Бочар Део 

3288 

Остало 

земљиште 

Некатегори. 

пут 

307,86 102,00 

 Бочар Део 

1098 

Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Улица-Ж. 

Зрењанина 

2248,10 204,00 

 

 Бочар Део 

1099 

Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Улица-

Југословенск

а 

2863,23 -  

 Бочар Део 

1109 

Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Улица-

Југословенск

а 

1540,32 1512,00 

 Бочар део 29 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом 

303,5          303,50 

 Бочар део 30 Пољоп. 

земљиште 

виноград  959,00          959,00 

 Бочар 439 Земљиште 

у грађ. 

подручју 

Земљиште 

под зградом  

663,00           - 

∑=     9.505,06 3.293,00 

УКУПНО:     135.798,95 41.561,79 

(ха)     13,60 ха 4,16 ха 

 

Парцелација и препарцелација пољопривредног земљишта дозвољава се у циљу 
изградње саобраћајница и друге инфраструктуре са пратећим објектима који су од општег 
интереса. 

 
1.2  Анализа и оцена стања мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
 
У простору обраде плана налази се улица Југословенска у Бочару, на коју се уклапа 
планирани општински пут Бочар – Иђош и некатегорисани атарски путеви. Других 
саобраћајница на овом простору нема па је у циљу привођења намени посматраног 
подручја потребно да се мрежа допуни саобраћајницом.  
 

1.3 Стање мреже и капацитета водопривредне инфраструктуре 

 
а) Водовод 
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На посматраном подручју у улици Југословенској, постојећи вод водоводне мреже за 
дистрибицију воде до крајњих потрошача, укопан је на дубини од око 1м. Вод се налази на 
делу улице до непарне стране, удаљен од укопаних бандера 1,5м, према кућама. Са 
уличног вода, од непарне стране кућа, према парној страни испод пута, до сваке куће, 
постављена је доводна окитен цев која снабдева потрошача.   
На посматраном подручју пролази канал, слив Керекто – Бочар.                                                                                             
б) Фекална канализација 
На посматраном подручју нема инсталација канализације отпадних вода.                                                            
ц) Атмосферска канализација 
На посматраном подручју нема инсталација атмосферске канализације.  
 
1.4 Стање мреже и капацитета електроенергетске инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде у улици Југословенској постоји надземни и подземни 
електроенергетски вод који су кућни прикључци. 

1.5 Стање мреже и капацитета термоенергетске инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде нема изведених инсталација даљинског система грејања. 
  

1.6 Стање мреже и капацитета телекомуникационе инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде у улици Југословенској постоји месни бакарни кабл. 

Од Бочара према мосту на реци Тиси код Аде, Телеком Србије не поседује ТК инсталације. 

1.7 Гасоводне инсталације 

 
На посматраном простору обраде има следећих инсталација: 

• Разводни гасовод за Иђош 

• Дистрибутивна гасна мрежа ДГМ Бочар – од челичних и полиетиленских цеви 

• Мерно регулационе станице потрошача широке потрошње 

Радни притисак у разводном гасоводу је од 4 бара. радни притисак у дистрибутивној гасној 

мрежи Бочар је до 2 бара. 

 

1.8 Стање животне средине 

 
a) Проблеми аерозагађености са урбаног, хигијенског и здравственог аспекта 
Простор обраде се својим већим делом налази изван насељеног подручја места Бочар, 
у зони без већих загађивача ваздуха. 

 
b) Загађеност водотока 

Простор обраде обухвата систем мелиоративних канала слива Керекто-Бочар, који 

припадају сливном подручју реке Тисе односно сливно подручје Дунав, па постоји 

могућност угрожавања режима вода и утицаја на мелиорациону мрежу, може се 

говорити и о изворима и начину загађивању подземних вода. 

 
c) Загађеност земљишта 
На овом простору није вршено испитивање загађености земљишта, па се не може 
говорити о конкретним подацима, али пошто је  простор обраде у зони обрадивих 
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површина, те нема у близини неких загађивача, може се рећи да нема загађења 
земљишта. 

 
d) Комунална бука 
Бука је једна од најраспрострањенијих и најнепријатнијих штетних појава која се среће, 
али на овом простору нема опасности од ње пошто на овом простору и у непосредном 
окружењу нема изразитих произвођача буке. 

 
1.9 Евидентирани и заштићени  делови природе и непокретни споменици 
културе 

 
У оквиру планираног простора, тачније на територији МЗ Бочар утврђен је археолошки 
налаз на следећим локацијама; 

• РИТ - који се налази на високој обали карај некадашње обале реке, а сада су ту баште 
периферних кућа, регистрован је материјал из неолотског прериода; 

• ПЕСАК- БОГОМОЉА- налази се западно од села на месту где се налазе уздигнуте хумке, 
регистрован је материјал из праисторијског доба; 

• ПРЕЧКА- налази се западно од села. На овом потесу регистрован је материјал из сарматског 
периода као и материјал из 10-14 века; 

• КРУШКОВАЧА- налази се на гребену који се пружа у правцу север-северозапад, На 
површини су регистровали фрагменти из сарматског периода. 

• На самом излазу из насељеног места и у непосредној околини регистровано је неколико 
археолошких локалитета који се временски везују за период од бронзаног доба преко 
античког периода до сеобе народа( аврски период од 7-8 бркс), до средњег века. 
Осим регистрованих локалитета, постоји могућност да се током извођења земљаних радова 
наиђе на нови археолошки материјал. Из тог разлога, неопходно је обавестити Завод за 
заштиту споменика културе Зрењанин о дану почетка земљаних радова, као и стално 
праћење ових радова од стране археолога. 
         
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

У складу са Законом о планирању и изградњи, предложено је одређивање 
површина јавне намене.  

Пут Бочар – Иђош планиран је као јавни општински пут. Планиране регулационе 
линије дате су у односу на  границе парцела. Због тога је ширина појаса регулације 
општинског пута Бочар - Иђош креће од 22м   

Од целих и делова постојећих кат. парцела к.о. Бочар образују се парцеле за јавне 
објекте и јавне површине. 

Парцеле у оквиру границе предвиђене планом налазе се у приватној својини и јавној 
својини са неколико корисника: јавно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад и Општина 
Нови Бечеј. 

1. Планиране трасе и коридори саобраћајница 

 

У оквиру планиране површине обухвата плана, планирана је изградња општинског пута 
Бочар – Иђош. Планирани општински пут се уклапа у постојећу трасу улице Југословенске 
у Бочару. За потребе будућег општинског пута улица Југословенска се реконструише тако 
да се изврши једнострано-двострано проширење постојећег коловоза на 6.60м. Дужина 
саобраћајнице на којој се врши реконструкција је 1105м, а дужина новопројектованог пута 
посматрано на подручју обухвата плана износи 1670м. Коридор новопланираног пута је 
ширине 22м, предвиђен за смештај комуналне инфраструктуре. Ширина коловоза износи 
6.60м са обостраним банкинама 1.20м, путним јарковима 1.5м и заштитним појасом, са 
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сваке стране јавног пута ширине 5м ( према Закону о јавним путевима, члан 29. ширина 
заштитног појаса за општинске путеве износи 5м). 
Пут који је предмет овог плана биће намењен двосмерном саобраћају са  коловозним 
застором мин. ширине 6,6 м. Коловозна конструкција мора бити пројектована и 
димензионисана за тешко саобраћајно оптерећење а у складу са резултатима 
геомеханичких испитивања (према услову „ЈП Дирекције из Новог Бечела“- саобраћајна 
сагласност, број 369). Рачунска брзина мин 50 км/х. Ширина појаса регулације планираног 
пута је променљива и то углавном на деловима трасе на којима је регулација делимично 
или у потпуности одређена по постојећим границама парцела. На деловима трасе где је 
регулациона линија утврђена изван постојећих граница парцела усвојена је ширина појаса 
регулације од 22 м, у оквиру које се налази коловоз са банкинама и косинама насипа и 
усека пута, канали за одводњавање пута. Саставни део пута су и пропусти на местима 
укрштања са каналском мрежом.  
Нивелета планираног коловоза је прилагођена постојећем терену. Попречни нагиб је 
једностран и износи 2,5%. 
Пројектом саобраћајнице мора бити обухваћена и хоризонтална и вертикална 
сигнализација на предметном путу. 
Одвођење атмосферских вода са планиране саобраћајнице биће решено изградњом 
отворене каналске мреже, са орјентацијом на отворене мелиоративне канале у склопу 
Бочар – Иђошког слива.  

2. Планиране трасе и коридори јавне комуналне инфраструктуре 

 Планиране трасе и коридори водопривредне инфраструктуре 

 

а) Планирана траса  траса предметног пута води кроз зону пољопривредног земљишта које 

се одводњава системом мелиоративних канала слива Керекто- Бочар. 

 

број кат. 
парц. 

назив канала 
деоница канала у 

зони плана 
регулације 

Корисник земљишта коментар 

5055 Ш-4 4+900 ВДП „Горњи Банат" укрштање 

3183 111-4-10 
0+000-
0+700 

ЈВП „ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ" 

паралела 

3182 111-4-10-1 0+025 
ЈВП „ВОДЕ 
ВОЈВОДИНЕ" 

укрштање 

  3155 ИИИ 10+200 
ЈВП„ВОДЕ 

ВОЈВОДИНЕ" 
укрштање 

објекат 
канал 

Стационажа 
км 

кота терена 
мнЈМ 

кота дна 
канала мнЈМ 

ниво 
воде 

ширина дна 
канала м 

нагиб 
косине 
канала 

О 
протицај 

Ш-4 4+900 78.74 73.88 75,14 2,00 
1:1.5 1078л/сец 

111-4-10 0+000 77.57 74.68 75.20 0,80 
1:1.5 88л/сец 

111-4-10-1 0+025 76.12 74.84 75.34 0,80 1:1.5 53л/сец 
III 10+200 75.65 74.48 75.21 0,80 1:1.5 266л/сец 

 

За потребе изградње општинског пута Бочар – Иђош израдити техничку документацију за 

реконструкцију слива канала ИИИ тако да се обезбеди несметано одводњавање 
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пољопривредног земљишта и предметног пута у делу слива кроз који пролази 

саобраћајница. 

На местима укрштања пута и каналске мреже планирати изградњу пропуста. 

На местима паралелног вођења обезбедити појас између пута и канала за пролаз тешке 

механизације приликом одржавања канала.Минималана ширина 7 м од ивице банкине 

односно заштитне ограде пута. 

На местима где саобраћајница задире у зону канала обезбедити нов појас експропијације 

за канал и планирати измештање канала. 

За све нове мелиоративне канале обезбедити појас експропијације. 
На деловима саобраћајнице где је мелиоративни канал паралелан и налази се уз зону 
експропијације пута и задовољава критеријуме одводњавања постељице пута није 
потребно предвиђати нове путне канале. 
Изграђени објекти на путу (пропусти) треба да чине саставни део пута с тим да елементе 
објекта дефинише водопривреда. 
Промена намене водних објеката и парцелација водног земљишта може се вршити само уз 
сагласност Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад. 
 
б) Фекална канализација 
На посматраном подручју нису планиране никакве  инсталације канализације отпадних 
вода.   
 
ц) Атмосферска канализација 
На посматраном подручју није планирана инсталација атмосферских вода.                                                                  

2.2 Планиране трасе и коридори електроенергетске инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде у улици Југословенској постоји надземни и подземни 
електроенергетски вод који су кућни прикључци.  
Предметна локација није обухваћена плановима (ширењу) електроенергетске 
инфраструктуре.                                                                                                       
Приликом пројектовања и изградње општинског пута потребно је обратити пажњу и 
придржавати се важећих законских и подзаконских аката. 
 

2.3 Планиране трасе и коридори термоенергетске инфраструктуре 

 
 Предметна локација није обухваћена плановима развоја (ширења) вреловодне 

мреже.  

2.4 Планиране трасе и коридори телекомуникационе инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде, од Бочара према мосту на реци Тиси код Аде, Телеком 

Србија не поседује и не планира ТК инсталације. 

2.5 Планиране трасе и коридори гасоводне инфраструктуре 

 

На посматраном простору обраде постоје следе инсталације: 

• Разводни гасовод за Иђош 

• Дистрибутивна гасна мрежа ДГМ Бочар – од челичних и полиетиленских цеви 

• Мерно регулационе станице потрошача широке потрошње 
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На подручју обухваћеним планом, није планирана изградња нових гасних инсталација. 

Приликом изградње предметног пута, обезбедити заштиту постојећег гасовода у складу са 

прописима и условима власника инсталација. 

3. Услови заштите и унапређење животне средине 

 
На територији Општине, у области заштите животне средине присутни су, између осталог, 
и следећи проблеми: 
- мали проценат шумовитости и недостатак заштитних појасева, 
- интензивна пољопривредна производња, уз примене хемијских средстава заштите, 
- све пољопривредне површине су изложене утицају еолске ерозије, што утиче на смањење 
продукционе способности земљишта. 
Заштита предметног простора од спољних и унутрашњих вода ће се обезбедити 
одржавањем и заштитом постојећих водопривредних објеката и реализацијом услова, уз 
обезбеђење њихове сигурности. 
Да би се обезбедила адекватна заштита животне средине потрфбно је: 
• Превентивним мерама, у складу са одредбама Закона о заштити животне средине, 

обезбедити уравнотеженост привредног развоја, заштиту животне средине и 
побољшање квалитета живљења; 

• Планском изградњом обезбедиће се: спречавање, контрола, смањивање и санација 
свих облика загађивања животне средине. Мерама заштите и уређења простора 
обезбедити очување квалитета животне средине не само у фази изградње већ и у фази 
експлоатације планираних објеката;  

• Уређење простора, изградња објеката и извођење радова се може вршити под условом 
да не изазову трајна оштећења или значајне промене природних облика, загађивање 
или на други начин деградирање животне средине; 

• Ради заштите природних вредности и животне средине, приликом планирања и 
уређења простора и изградње објеката, неопходно је јасно просторно одвајање 
различитих намена;  

• Усагласити решења инфраструктуре и потенцијалних извора загађивања са свим 
постојећим прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта, 
површинских и подземних вода. 

• Планирати одговарајућу инфраструктуру, водећи рачуна о заштити земљишта и 
подземних вода.  

• Изградња планиране саобраћајнице не сме да ремети нормално функционисање и 
одржавање постојећих и изградњу нових водопривредних објеката, хидротехничке 
инфраструктуре и режима вода. 

 Према Закону о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ број 
135/04) и „ Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
листе пројеката за које се може захтевати  процена утицаја на животну средину ( „ 
Службени гласник  РС“ број 84/05 и 114/08) обавезна  израда процене утицаја на 
животну средину. 
 

 
 

 
 

 

 

4. Процена потребних средстава  
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Категорија  Јединица     
мере 

Цена 
(€) 

Количина  
 

€ 

Откуп земљишта 
а) пољопривредно земљиште 
-експропријација 

 
м2  
 

 
0,24 
 

 
37.856,00 

       
9.085,44 

 

Изградња саобраћајнице м2 55 11039,54     607.174,70 

Укупно:   
 
 

616.260,14 

5. Примена плана 

 
 План детаљне регулације представља правни и плански основ за информације о 
локацији и издавање локацијске дозволе, у складу са  Законом о планирању и изградњи за 
изградњу објеката и уређење површина јавне намене и израду пројеката препарцелације и 
исправке границе и за експропријацију земљишта у циљу реализације објеката од општег 
интереса. 
 За сваку интервенцију – реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката 
морају се поштовати услови из Плана.  

 
3. На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 11/09) и 
члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), Скупштина општине 
Нови Бечеј, на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године, донела је 

 
ОДЛУКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 
општине Нови Бечеј, дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене 
угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, образовање штаба за 
ванредне ситуације, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним 
местима, формирање јединице цивилне заштите опште намене, одређивање оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање, финансирање и друга питања из области цивилне заштите. 

 
Члан 2. 

Субјекти заштите и спасавања на територији општине су: 

 
1. Скупштина општине; 
2. председник општине; 
3. Општинско веће; 
4. Општинска управа; 
5. оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и 

спасавање; 
6. грађани и удружења грађана и друге организације. 

 

 

 
 

Скупштина општине 
Члан 3. 
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У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и 
културних добара на територији општине и одредби Закона о ванредним ситуацијама (у 

даљем тексту: закон) Скупштина општине врши следеће послове: 
− доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине и обезбеђује спровођење у складу са јединственим системом заштите и 
спасавања у Републици Србији; 

− доноси план и програм развоја система заштите и сапасавања на територији јединице 
локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања 
Републике Србије; 

− планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршење задатака 
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите на територији општине; 

− образује Општински штаб за ванредне ситуације; 
− одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; 
− разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за 

помоћ од Владе; 
− разматра извештаје председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање 

и др. 
 
Општинско веће 

Члан 4. 
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних 
културних добара на територији општине и одредби закона, Општинско веће Нови Бечеј 
врши следеће послове: 
− усваја процену угрожености за територију општине; 
− усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
− образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 
− доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода; 
− прати реализацију превентивних мера заштите; 
− предлаже акте које доноси  скупштина општине и др. 
 
Председник општине 

Члан 5. 
Председник општине у оквиру својих надлежности у систему остваривања заштите и 
спасавања становништва и материјалних културних добара на територији општине и 
одредби закона, врши следеће послове: 
− стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; 
− обавља функцију комаданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи 

његовим радом; 
− у сарадњи са начелником штаба предлаже постављање осталих чланова штаба за 

ванредне ситуације; 
− доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у општини; 
− руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим 

прописима; 
− усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 
− предлаже општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на 

усвајање; 
− наређује формирање, опремање и обуку јединице цивилне заштите опште намене; 
− остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за ванредне 

ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 
− наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању; 
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− стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

− одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне 
заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и 
материјалних добара у општини; 

− одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у 
ванредној ситуацији; 

− одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним 
ситуацијама; 

− остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и 
Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредим ситуацијама; 

− разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје 
надлежности; 

− извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у 
ванредној ситуацији. 

 
Општинска управа 

Члан 6. 
Општинска управа у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обавља 
следеће послове и задатке: 
− прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима 

мере за заштиту и спасавање; 
− учествује у изради Процене угрожености територије општине; 
− израђује поједине делове града Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
− учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације 

становништва; 
− учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 
− стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 
− врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 
− набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања 
за територију општине; 

− стара се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе 
заштите и спасавања; 

− организује, развија и води личну и колективну заштиту; 
− учествује у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште 

намене; 
− обавља и друге заштите и спасавања. 
 
Овлашћено лице за заштиту и спасавање 

 
Члан 7. 

Стручне оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама за општину Нови Бечеј вршиће овлашћено лице запослено у Општинској 
управи.  
 
Овлашћено лице за заштиту и спасавање врши следеће послове: 

- носилац је активности на изради Процене угрожености општине,  
- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, 
- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система 

осматрања и обавештавања, 
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- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне 
заштите опште намене,  

- прати опасности, обавештава становништво о опасности и предузима друге 
превентивне мере за смањење ризика, 

- организује, реализује и води личну и колективну заштиту, 
- стара се о систему и одржавању система јавног узбуњивања на територији 

општине, 
- израђује план мобилизације јединица опште намене, 
- врши и друге послове из области заштите и спасавања. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације 
 

Члан 8. 
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама 
цивилне заштите које формира општина и активностима које се предузимају у заштити и 
спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите у случају елементарних непогода, техничко- технолошких  несрећа и других 
опасности на теритирији општине спроводи Општински штаб за ванредне ситуације. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације се формира на основу члана 33. Закона  и ускладу 
са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације  (''Службени 
гласник РС'', број 98/2010), (у даљем тексту: Уредба), а надлежност је дефинисана чланом 
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама. 

 

Члан 9. 
Поред надлежности дефинисаних законом, Општински штаб, у случају ванредне ситуације 
може наредити следеће мере: 
− мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава, 
− ангажовање оспособљених правних лица, 
− увођење дежурства правним лицима, 
− посебан режим обављања одређених комуналних делатности, 
− посебне мере и поступак хигијенско-профилактичког карактера, 
− посебан режим саобраћајне или забрану саобраћаја локалним путевима, 
− евакуацију становништва, 
− одређивање другачијег распореда радног времена, 
− посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга 

(воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски 
превоз и сл.), 

− привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 
− привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари 

власницима односно корисницима; 
− обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних 

лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и 
спасавању; 

− корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и 
других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 

− и друге мере. 
 
 
 
Повереници цивилне заштите 
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Члан 10. 
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 
активности у случају појаве опасности по људе и материјална средства именоваће се 
повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним местима. 
1. Месна заједница Нови Бечеј поставиће 7 повереника и 7 заменика повереника, 
2. Месна заједница Ново Милошево поставиће 5 повереника и 5 заменика  
    повереника, 
3. Месна заједница Кумане поставиће 3 повереника и 3 заменика повереника 
4. Месна заједница Бочар поставиће 2 повереника и 2 заменика повереника 
 
Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће 
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне 
заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. 
 
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са 
упутствима повереника, односно заменика повереника. 
 
Именовање повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за ванредне 
ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 
 
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће овлашћено лице за 
заштиту и спасавање у сарадњи са саветима месних заједница. 
 
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање  

 

Члан 11. 
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама, а за потребе заштите и 
спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко, 
технолошких несрећа и опасности на територији општине Нови Бечеј одређују се 
оспособљена привредна друштва и друга правана лица, и то: 
 

ред 

бр. 

пун назив правног 

лица 

седиште и адреса делатност задатак мера ЦЗ 

1. 
 

ЈП „Комуналац“ 
Нови Бечеј 

Нови Бечеј 
Слободана Перића 
број 

Снабдевање 
водом 
Сахрањивање  

Деконтаминација људи 
и површина, асанација 
терена, збрињавање водом 
итд. 

2. 
 

Дом здравља 
Нови Бечеј 

Нови Бечеј  
Трг ослобођења бб 

Здравство Медицин. збрињавање, 
Прва медицинска помоћ, 
Епидемиолошке мере 
заштите 

3. 
 

ЈКП „Компред“  
Ново Милошево 
 
 

Ново Милошево Снабдевање 
водом 
Сахрањивање 

Деконтаминација људи 
и површина, асанација 
терена, збрињавање водом 
итд. 

     

  4.  
 

ГП „Нови Бечеј“ 
 

Нови Бечеј  
 

Грађевински 
послови 
 

Спашавање из рушевина  
 
 



 265

 
5. 
 
 

 
 „Брантнер отпадна 
привреда“ ДОО 
 
 

 
Нови Бечеј  
 
Башаидски пут бб 

 
Услуге 
изношења 
смећа 
 
 

 
Асанација терена 
 
 

 
Активирање и употреба правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општински штаб 
за ванредне ситуације. Овлашћује се Општинско веће да се правним лицима из става 2. 
овог члана склопи уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 
 
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица  из става 2. овог члана у 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине. 
 
Јединице цивилне заштите опште намене 
 

Члан 12. 
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршење обимних и мање 
сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење 
почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешеће у заштити од поплава, указивање 
прве  помоћи, за одржавање реда , затим учешће у збрињавању угроженог становништва, 
помоћ у асанацији терена и друге активности по процени штаба за ванредне ситуације. 
 
У општини Нови Бечеј формирају се јединице цивилне заштите опште намене, као 
привремени састави од добровољаца и радно способног становништва, за извршавање 
једноставнијих послова заштите и спасавања. Јачина и број јединица опште намене 
одређује се на основу Процене угрожености општине Нови Бечеј.  
 
Попуну, опремање и обуку јединице извршиће овлашћено лице за заштиту и спасавање 
Општинске управе, у  координацији са Општинским већем. 
 
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ, ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА И ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Члан 13. 

Носилац израде Процене угрожености општине Нови Бечеј од елементарних непогода и 
других несрећа је овлашћено лице за заштиту и спасавање, у сарадњи са другим 
организационим јединицама општинске управе, а у складу са законом, Методологијом за 
израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је 
Општинском већу на усвајање. 
 

Члан 14. 
Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину, је 
овлашћено лице за заштиту и спасавање, у сарадњи са другим организационим јединицама 
општинске управе, а у складу са законом и Методологијом за израду Процене угрожености 
и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама општине Нови Бечеј и доставити га Општинском већу на усвајање. 
 
 



 266

Члан 15. 
Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног дела Плана 
одбране општине је овлашћено лице за заштиту и спасавање у сарадњи са другим 
организационим јединицама општинске управе, а у складу са Упутством о медодологији за 
израду планова одбране и потребним изводом из Плана одбране Републике. 
 
Лична и колективна заштита 

Члан 16. 
Личну и колективну заштиту у општини организовати по месту рада и месту становања. 
Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне заштите 
и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, 
набаве и држе у исправном стању средства и опрему као што је предвиђено уредбом о 
обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од елементарних непогода 
и других несрећа. 
 
Обавезује се овлашћено лице за заштиту и спасавање да припреми упутства и друге 
публикације којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у могућој или 
насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији становништва о реаговању у 
земљотресу, поплавама и пожару. 
 
У реализацији активности наведених у ставу 1. овог члана укључити поверенике цивилне 
заштите. 
 
Финансирање 

Члан 17. 
Из буџета општине Нови Бечеј за потребе заштите и спасавања становништва и 
материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 
опасности, финансираће се следеће: 
 
− организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; 
− организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене; 
− трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за 

извршавање задатака заштите и спасавања; 
− изградњу система за узбуњивање на својој територији; 
− набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске 

јединице цивилне заштите опште намене; 
− изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување обухвата за потребе 

цивилне заштите; 
− обуку из области цивилне заштите коју организује општина 
− организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине; 
− санирање штете насталих природном или другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 
− и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима. 
 
Признања и награде 

Члан 18. 
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других  
послова заштите и спасавања, у привредним, друштвеним и другим правним лицима, 
службама, Општинској управи, штабу за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, 
повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, и другим припадницима и 
заслуженим појединцима на територији општине Нови Бечеј додељује се признање и 
награда. 
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Признања и награде ће се уручивати на Светски дан цивилне заштите 1. марта. 
 
Овлашћује се Општинско веће, да ближе уреди врсту награде и признања као и 
критеријуме за њихову доделу. 
 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-821-3/2011                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                        Добривој Рашков с. р. 
 

4.  

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, 
број 62/2006 и 41/2009) као и члана 35. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови 
Бечеј“, број 9/2008), Скупштина Општине Нови Бечеј, на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године, 
донела је  

О Д Л У К У 

О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД 

ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕЧЕЈ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком се у циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на територији Општине Нови 
Бечеј (у даљем тексту: Општина) уређује заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од 
пољске штете и номадске испаше, заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом 
(систем за наводњавање, противградне станице, грађевински објекти), заштита пољских путева и канала 
за одводњавање и наводњавање, организација рада пољочуварске службе, накнадапољске штете, као и 
друга питања од значаја за заштиту пољопривредног земљишта и имања на територији Општине. 

Члан 2. 

Предмет заштите у смислу ове одлуке су усеви и засади на пољопривредном земљишту, пољопривредно 
земљиште без обзира на облик својине, опрема, објекти и пољопривредна механизација на истом, пољски 
путеви и канали за наводњавање и одводњавање. 

Под пољопривредним земљиштем у смислу ове одлуке подразумевају се: њиве, вртови, воћњаци, 
виногради, ливаде, пашњаци, трстици, канали и мочваре, које се налазе ванграђевинских реона 
насељених места Општине, као и земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено намени. 

Под усевима у смислу ове одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе намењене за људску 
и сточну исхрану и индустријску прераду. 

Под засадима у смислу ове одлуке подразумевају се воћњаци и виногради који се налазе ван граница 
грађевинског подручја општине. 

Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле пољопривредног 
земљишта изван границе грађевинског подручја општине. 

Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са парцелама и 
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пољским путевима и служе за прилив односно одлив воде, а у циљу унапређења пољопривредне 
производње. 

Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у функцији пољопривредне 
производње, системи за наводњавање, бунари, црпне станице и противградне станице, а налазе се на 
пољопривредном земљишту. 

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА 

 Члан3.  

У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева 
и канала од пољске штете забрањено је: 

1. уништавање и оштећење усева, садница, стабала и засада на пољопривредном земљишту и 
пољопривредне механизације на пољопривредним имањима, 

2. убирати, брати пољопривредне усеве, плодове, воће или косити траву на туђем пољопривредном 
земљишту, 

3. неовлашћено скупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту, 

4. растурати и разбацивати плодове сложене у камаре, пластове или слично на туђем пољопривредном 
земљишту, 

5. оштетити или сећи дрвеће које чини пољозаштитни појас, 

6. прелазити превозним средством или прогонити стоку или живину преко туђег обрађеног или 
необрађеног пољопривредног земљишта, 

7. правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног земљишта, 

8. вршити испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту осим на сопственом, 

9. остављати стоку у пољу без чувара или поверити чување лицу које није у стању њоме да влада, 

10. прогонити стоку преко туђег пољопривредног земљишта без одобрења власника, односно корисника, 

11. бацати разне биљне остатке, смеће и разне отпатке, грађевински шут, као и лешеве угинулих 
животиња и други отпад у чврстом и течном стању на своју и туђу њиву, јавни пут, канале за 
наводњавање и одводњавање и друге водене токове, 

12. спаљивати органске остатке после жетве усева на пољопривредном земљишту, 

13. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде земљишта, 
убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима, 

14. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве, пашњаке, утрине, стазе, 
насипе, јарке или канале у пољу, 

15. кварити пољске путеве неблаговременим искључивањем елемената пољопривредних машина, 

16. приликом наводњавања, забрањено је квасити путеве који се налазе уз парцелу која се наводњава, 

17. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и слично, као и 
других тешко разградивих материјала, на пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима, 

18. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на пољопривредном земљиштуи каналима за 
наводњавање и одводњавање, 

19. чинити штету на објектима и направама које служе при коришћењу пољопривредног земљишта, 
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20. присвојити, кидати и ломити опрему на противградним станицама, црпним станицама и системима за 
наводњавање, 

21. уклонити, срушити, уништити или оштетити на туђем пољопривредном земљишту подигнуту ограду, 
постављени знак, колибу или сличан ограђени простор који служи за смештај пољопривредног алата, 
машина или прибора за коришћење пољопривредног земљишта, 

22. прелазити тешком механизацијом у време кишног периода и повећаног воденог талога у атару 
пољским путевима. 

            Усеви уживају физичко обезбеђење и заштиту у свим фазама вегетације и скинути род док се 
налази на пољопривредном земљишту, као и средства за пољопривредну производњу. 

Члан 4.  

Изузетно од одредби члана 3. ове одлуке, стока се може чувати на пашњаку који је ограђен на начин који 
онемогућава излазак стоке, под условом да је власник стоке претходно обавестио надлежну Месну 
заједницу, приложио доказ о праву коришћења пашњака и добио сагласност Месне заједнице. 

Члан 5. 

Ради очувања како величине тако и стања проходности путева, забрањено је одоравање површине пута 
као и на било који начин спречавање проходности путева. 

Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу очувања пољских путева. 

Члан 6. 

У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева и затрпаних канала у првобитно стање, на 
иницијативу пољочувара, власника односно корисника пољопривредног земљишта или представника 
Месне заједнице, надзорник пољочуварске службе може да нареди поновни премер пољског пута или 
поправку оштећеног пута, односно отрпавање канала. 

У том циљу, на основу налога надзорника пољочуварске службе, Савет Месне заједнице ће наручити 
премер пољског пута код надлежне самосталне геодетске службе, огласити дан и  време премера 
предметног пута и обезбедити материјална и техничка средства ради враћања пута односно канала у 
првобитно стање. 

Сви трошкови премера и уређења пута као и отрпавање канала падају на терет починиоца. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 7. 

Ради обезбеђења организоване заштите у смислу ове одлуке, на територији Општине организује се 
Пољочуварска служба. 

Послови Пољочуварске службе су: 

- да врши непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и 
заштиту пољских путева и канала, 

- да спречи спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, 

- да спречи испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту уколико се иста врши супротно 
одредбама члана 3. ове Одлуке, 

- да за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, 
прикупи податке о пољопривредном земљишту, атарском путу или каналу на којем је штета 
учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупи податке о извршиоцу и сведоцима 
уколико их има и о свему томе сачини записник, 
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- да о причињеној штети благовремено обавести пољопривредног инспектора и власника, односно 
корисника пољопривредног земљишта коме је штета причињена, 

- да заприми захтев оштећеног лица за процену пољске штете и поступа по истом на начин уређен 
овом одлуком, 

- да врши административне и техничке послове за потребе Комисије за процену пољске штете. 

Члан 8. 

Вршење послова пољочуварске службе Општина Нови Бечеј може поверити путем јавног позива у 
поступку јавне набавке, предузећу или предузетнику. 

Однос између Општине и предузећа или предузетника коме се повери обављање послова пољочуварске 
службе регулисаће се посебним уговором. 

Организацију рада и руковођење радом Пољочуварске службе врши руководилац Пољочуварске службе – 
лице одређено од стране предузећа или предузетника, уколико вршење послова пољочуварске службе  
буде поверено правном лицу или предузетнику. 

Члан 9. 

Средства за рад Пољочуварске службе обезбедиће се у буџету Општине Нови Бечеј, у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, од самодоприноса, од 
других нивоа власти и из других извора. 

Члан 10. 

Непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева и засада на истом, пољских путева, канала за 
наводњавање и одводњавање од пољске штете врши чувар поља. У вршењу заштите усева и засада на 
пољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима, чувари поља имају својство службеног лица. 

Чувар поља има службену легитимацију у којој је поред личних података назначено његово својство, као 
и подручје на којем врши дужност чувара поља. 

За време обављања послова чувар поља обавезно носи службену униформу и јасно видљиву ознаку о 
свом својству. 

Ознака на одећи садржи име и презиме чувара поља и број службене легитимације. 

Члан 11. 

Чувар поља је дужан да: 

- свакодневно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале на подручју на којем 
врши дужност чувара поља, 

- спречава све радње којима се наноси пољска штета на пољопривредним усевима и засадима, на 
пољопривредном земљишту и штета на пољским путевима и каналима, 

- спречава наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, крађом, ломљењем, 
кидањем  и слично, 

- проналази починиоце пољске штете, 

- утврђује идентитет власника, односно корисника пољопривредног земљишта којем је нанета 
штета, 

- за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета утврди ближе обележје радње, податке о 
пољопривредном земљишту на којем је штета учињена, означи власника, корисника 
пољопривредног земљишта, извршиоца радње и сведоке и о томе сачини записник, 
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- стоку откривену у штети, без чувара или чији је власник непознат, спроведе и преда на место 
чувања, 

- врши и друге послове одређене овом Одлуком. 

Члан 12. 

Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете сачини записник који садржи: време и место 
на коме је штета настала, опис причињене штете, идентитет лица затеченог у радњи извршења штете 
(име, презиме, адреса и ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока уколико их има, изјаве оштећеног лица – 
власника уколико је познат. 

 

Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно земљиште на 
којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене 
предмете на лицу места. 

Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), чувар поља је дужан да достави руководиоцу 
Пољочуварске службе, у року од три дана од дана сачињавања истог. 

Члан 13. 

Уколико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета причињена, а 
чувар поља није то уочио, исти ће штету пријавити Пољочуварској служби, најкасније у року од три дана 
од дана сазнања за причињену штету. 

Приликом пријаве штете власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета 
причињена, дужан је у писаној пријави дати све податке који се односе на пољопривредно земљиште, 
време и радњу којом је штета причињена и друге околности које могу бити од значаја за утврђивање 
висине и починиоца штете као и вођење прекршајног поступка. 

У случају из става 1.овог члана, чувар поља ће поступати на начин како је то утврђено чланом 12.ове 
Одлуке. 

Члан 14. 

Руководилац Пољочуварске службе, на основу примљеног записника са доказима о недозвољеној радњи 
којом је причињена штета, дужан је одмах, а најкасније уроку од седам дана да обавести и достави 
примерак записника власнику, односно кориснику пољопривредног земљишта коме је штета причињена. 

Руководилац Пољочуварске службе дужан је да примерак записника са доказом о недозвољеној радњи 
којом је причињена штета достави и пољопривредном инспектору, ради предузимања мера у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту. 

Члан 15. 

Уколико чувар поља затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је власник непознат, исту 
спроводи и предаје на одређено место за чување, које ће одредити надлежна Месна заједница. 

Чувар поља дужан је, у сарадњи са Месном заједницом на чијем подручју је затечена стока у пољској 
штети да организује превоз и смештај стоке, о чему саставља извештај и исти доставља руководиоцу 
Пољочуварске службе и Месној заједници. 

На основу извештаја из претходног става, Пољочуварска служба дужна је да на огласној табли надлежне 
Месне заједнице истакне обавештење којим позива власника, односно држаоца стоке да у року од 8 дана 
преузме стоку, са назнаком да ће стока у противном бити продата. 

Ако се власник, односно држалац јави у одређеном року и докаже да је стока његова, након измирења 
трошкова превоза, исхране и чувања, стока му се предаје. 
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Члан 16. 

Када се власник, односно држалац стоке не јави у одређеном року или одбије да преузме стоку под 
условима из члана 15. став 4. ове Одлуке, Месна заједница ће спровести поступак продаје путем јавне 
лицитације, а добијена новчана средства, по одбијању трошкова превоза и чувања, положити у депозит. 

Ако се власник, односно држалац стоке не јави у року од једне године или не покрене судски спор, 
депонована средства ће се искористити за изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за 
смештај ухваћене стоке. 

Члан 17. 

Запослени у Месној заједници су дужни да помогну и олакшају рад Пољочуварске службе на њиховој 
територији, пружањем релевантних информација везаних за конкретне случајеве наношења штете, 
идентификације власника усева или починиоца, прихватањем напуштене стоке, чувања и предаје исте и 
слично. 

IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 

Члан 18. 

На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете. 

Захтев за процену пољске штете подноси се Пољочуварској служби, а руководилац Пољочуварске службе 
прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија се састоји од четири стална члана различитог профила пољопривредне струке (ратарства и 
повртарства, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства и слично) и једног променљивог 
члана, представника Савета месне заједнице на чијем је подручју причињена штета, који ће учествовати 
у раду Комисије, према месној надлежности. 

Чланове Комисије именује Савет Месне заједнице на период од четири године.  

Актом о именовању чланова Комисије одређује се висина накнаде за њен рад. 

Члан 19. 

Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка 
штете и о томе сачини записник. 

Власник, односно корисник пољопривредног земљишта којем је штета причињена обавезно се позива да 
присуствује раду Комисије, као и лице које је одговорно за учињену штету, уколико су позвани, а не 
присуствују записник се сачињава у њиховом одсуству. 

Записник о процени штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о идентитету оштећеног 
и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења радње) и стручну процену настале 
штете исказану вредносно или количински. 

Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно образложење, 
прорачуне и слично). 

Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу Пољочуварске службе, а руководилац 
Пољочуварске службе оштећеном лицу. 

Члан 20. 

Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу само путем суда остварити право на 
накнаду за причињену штету на њиховом земљишту. 
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Новчаном казном у износуод 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће 
или друго правно лице ако поступа супротно члану 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу ако изврши прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се предузетник ако изврши прекршај 
из става 1. овог члана. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Одсек за привреду и ЛЕР Општинске управе Општине 
Нови Бечеј. 

Предузеће или предузетник коме буде поверено вршење послова пољочуварске службе је дужно да 
најмање једном годишње, односно сваки пут када то затражи Општинско веће, достави извештај о раду 
Општинском већу Општине Нови Бечеј.  

Члан 23. 

Даном ступања на правну снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити пољопривредних имања 
од пољске штете („Сл.лист општине Нови Бечеј“, бр.3/97 и 3/01). 

Члан 24. 

Ова Одлука ступана снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нови Бечеј". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-320-31/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 

5. На основу члана 32. става 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007 ) и члана  35. став 1. тачка 16. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године, 
донела је  

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ 

И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и 
занатским објектима на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 
4/2003, 23/2006, 11/2008 и 19/2010), у даљем тексту: Одлука. 
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Члан 2. 
У члану 4. Одлуке иза става 2. додаје се став 3., који гласи: 
 
''Угоститељски, трговински и занатски објекти из става 1. овог члана на територији 
насељеног места Нови Бечеј за време одржавања манифестација које организује локална 

самоуправа могу да раде сваког дана док манифестација траје почев од 06,00 часова до 05,00 
часова наредног дана.'' 

 
Члан 3.  

Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 Број: II 02-332-7/2011                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                             Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р.   
 
6. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/3009 и 
24/2011) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на  32. 
седници одржаној дана 16.08.2011. године донела следећу 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА БЛОКА 185 У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације дела блока 185 у Новом Бечеју (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 10/2010 и 15/2010) у члану 5. став 2. се брише.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-16/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 
7. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године 
донела следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Финансијски извештај Месне заједнице Ново Милошево за 2010. 

годину 
 

 

I 
Даје се сагласност на Финансијски извештај Месне заједнице Ново Милошево за 2010. годину. 
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II 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

       Број: II 02-121-10/2011                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
       Дана: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
 

8. На основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 9/2008) и члана 13. Одлуке о оснивању ЈП радиодифузне делатности ''Радио Нови Бечеј'' 
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/94, 5/97, 8/2000 и 1/2001), Скупштина општине Нови Бечеј 
на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директора ЈП радиодифузне делатности ''Радио Нови Бечеј'' Нови Бечеј 
 

I 
За директора ЈП радиодифузне делатности ''Радио Нови Бечеј'' Нови Бечеј именује се: 
 

- Слађана Ђорђијев из Новог Бечеја. 
 

II 
Мандат директора траје 4 године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-642-3/2011                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана:16.08.2011. године                                                               Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 
9. На основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године 
доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу директора Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење 
насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' 

 

I 
Разрешава се дужности директора Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење 
насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' 
 
Золтан Гуљаш  из Бечеја. 
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II 
Ово Решење објавити у ''Службени лист општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-22/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                             Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашов с.р. 
 
10. На основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 9/2008) и члана 10.а Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, 
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 9/92, 2/97, 4/2001 и 9/2007), а у вези члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 и 123/2007), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године 
доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању в.д. директора Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење 

насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' 

 
I 

За в.д. директора Јавног предузећа ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту 
животне средине општине Нови Бечеј'' именује се: 
 
Иван Драгић инг. грађ. из Новог Бечеја. 
 

II 
Ово Решење објавити у ''Службени лист општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-32/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                              Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 
11. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009, 
64/2010, и 24/2011) и члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове  
општине Нови Бечеј 

 
1. 

Разрешавају се дужности чланови Комисије за планове општине Нови Бечеј  
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
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1. Тереза Киш дипл. инг. арх. - председник Комисије 
2. Милица Нешић дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
3. Драган Раушки дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
4. Ласло Летонаи дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
5. Предраг Усеиновић геодетски инж. - члан Комисије 
 
 На предлог министра урбанизма и грађевина: 
 
6. Елеонора Апро дипл. инг. арх. - члан Комисије 
7. Душанка Зличић дипл. инг. арх. - члан Комисије 
 
 

 
У Комисију за планове именују се: 

 
1. Тереза Киш дипл. инг. арх. - председник Комисије 
2. Милица Нешић дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
3. Драган Раушки дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
4. Ласло Летонаи дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
5. Предраг Усеиновић геодетски инж. - члан Комисије 
6. Елеонора Апро дипл. инг. арх. – члан Комисије 
 
 На предлог Покрајинског Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине: 
 
7. Душанка Зличић дипл. инг. арх. - члан Комисије 
8. Весна Грбић дипл. инг. арх. - члан Комисије 
 

2. 
Задатак Комисије је да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, 
као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.  
 

3. 
Мандат Комисије траје четири године.  
 

4. 
 Комисија одлучује на седницама. Седнице сазива председник, одређује дневни ред и руководи 
њеним радом. 
 
 Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, ако седници присуствује више од половине 
чланова. 
 

5.  
 Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-30/2011                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
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12. На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“број 72/2009 и 52/2011) и члана 35 тачка 9 Статута општине Нови Бечеј („Службени 
лист општине Нови Бечеј“ број 9/ 2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 32 седници одржаној 
дана 16.08.2011. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА“ 

КУМАНЕ 

 
1. 

Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане: 
 

Представница запослених 

1. Весела Варадинац, удата Јовановић, из Кумана, Маршала Тита 41 
 

2. 
За члана Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане именују се: 
 

Представница запослених 

 1. Надица Халас из Меленаца , Браће Мијатов 3 
 

3. 
Мандат члана Школског одбора траје до краја мандата Школског одбора. 
 

4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број : II 02-020-21/2011                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                     
Датум: 16.08.2011. године                                                           Скупштине општине  
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
 
13 На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 25/2002 и 107/2005) и члана 35. Статута општине Нови 
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине је на 32. седници 
одржаној дана 16.08.2011. године, донела следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на цене за остало грађевинско земљиште према степену уређености на 
територији општине Нови  Бечеј 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предложене цене грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј 
које ће се користити као почетне цене приликом отуђења ради изградње у поступцима јавног надметања 
или прикупљања понуда, као и за формирање почетне цене закупа грађевинског земљишта у својини 
општине, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј, а које 
цене је утврдио Управни одбор ЈП ''Дирекција'' Нови Бечеј на седници одржаној дана 27.07.2011. године. 
Предметни Ценовник се налази у прилогу овог Решења и чини његов саставни део. 
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II 
 Ово Решење објавити  у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-418-3/2011                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
 
14. На основу члана 10. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 и 42/98) 
и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина 
општине је на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године, донела следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Уговор о пословно-техничкој сарадњи између ЈП ''Комуналац'', Нови 

Бечеј и ЈКП ''Паркинг сервис'', Нови Сад 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Уговор о пословно-техничкој сарадњи који је закључен између ЈП ''Комуналац'', 
Нови Бечеј и ЈКП ''Паркинг сервис'', Нови Сад дана 09.08.2011. године под бројем 01-551, односно 2011-0-
1472/1 којим ЈП ''Комуналац'', Нови Бечеј ангажује ЈКП ''Паркинг сервис'', Нови Сад да обави услуге 
паркирања за потребе манифестације коју организује локална самоуправа под називом 
''Великогоспојински дани'' у периоду од 26.08. до 28.08.2011. године, а који се налази у прилогу овог 
решења и чини његов саставни део.  
  

II 
 Ово Решење објавити  у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-17/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 
15. На основу члана 132. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009, 
88/2010 и 99/2010), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј 

 
 

I 
За директора Дома здравља Нови Бечеј именује се: 
др Анђелка Коровљев из Новог Бечеја. 
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II 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-16/2011                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 
 
16. На основу члана 2. став 1. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (''Службени гласник РС'', број 
18/91, 20/92 и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. 
године утврђује 
 

ПРЕДЛОГ 

РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И 
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

I 
Разрешава се дужности члана Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање 
земљишта (у даљем тексту: Комисија): 
- Вера Станисављев из Кумана, на лични захтев. 
 
За члана Комисије именује се: 
- Александар Чајка из Новог Бечеја. 
 

II 
Предлог из тачке И доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде РС ради 
разрешења, односно именовања члана предметне Комисије. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-46-3/2011                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.08.2011. године                                                               Скупштине општине                                  
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р.  
 
17. На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Службени гласник РС'', 
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на 32. седници одржаној дана 16.08.2011. године, донела 
 

И З М Е Н Е 
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I 
У Стратегији одрживог развоја општине Нови Бечеј, у наслову „12. ОБЛАСТ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, у 
поднаслову „12.5. Стратешки циљеви“, мења се стратешки циљ „И: Адекватно снабдевање свих насељених места 
водом за пиће“и сада гласи: 
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''И СТРАТЕШКИ ЦИЉ: АДЕКВАТНО СНАБДЕВАЊЕ СВИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КВАЛИТЕТНОМ ВОДОМ ЗА 
ПИЋЕ: 

1. Реконструкција дотрајале водоводне мреже 

2. Изградња регионалног система водоснабдевања 

3. Изградња пречистача за насељена места у општини Нови Бечеј'' 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-30-1/2011                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 
18. На основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007) и члана 35. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 9/2008),  Скупштина општине Нови Бечеј је на 32. седици одржаној дана 16.08. 2011. године, донела 
следеће 

И З М Е Н Е 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 2009-2012  
 
I 

У Акционом плану општине Нови Бечеј 2009-2012 (у даљем тексту: Акционом плану општине Нови Бечеј), 
у наслову “Пројекти по приоритетима и мерама“, у Приоритету бр. 10. Подизање квалитета животне 
средине, мењају се Мере 10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне средине и сада 
гласе: 
 '' 
→ Мера 10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне средине 

→ ПРОЈЕКАТ 10.1.1. Изградња регионалног система водоснабдевања 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.2. Изградња пречистача за насељена места у општини Нови Бечеј 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.3. Изградња атмосферске канализације 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.4. Изградња фекалне канализације и пречистача отпадних вода 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.5. Регионална санитарна депонија 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.6. Санација летњег насипа Љутово 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.7. Повећање енергетске ефикасности у згради општине 

� ПРОЈЕКАТ 10.1.8. Ремедијација дивљих депонија''. 
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II 
У Акционом плану општине Нови Бечеј, у Анексу И ПРОЈЕКТИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ, у Приоритету 
бр. 10 Подизање квалитета животне средине, мења се табеларни приказ на следећи начин:  
 

ПРИОРИТЕТ ПРВА ГОДИНА  ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА 

ПРИОРИТЕТ 10 

Подизање квалитета 
животне средине 

1 ПРОЈЕКАТ 10.1.1. 
Изградња регионалног 
система 
водоснабдевања 

1 ПРОЈЕКАТ 10.1.1. 
Изградња регионалног 
система 
водоснабдевања 

1 ПРОЈЕКАТ 10.1.1. 
Изградња регионалног 
система 
водоснабдевања 

2 ПРОЈЕКАТ 10.1.2. 
Изградња пречистача за 
насељена места у 
општини Нови Бечеј 

2 ПРОЈЕКАТ 10.1.2. 
Изградња пречистача за 
насељена места у 
општини Нови Бечеј 

2 ПРОЈЕКАТ 10.1.2. 
Изградња пречистача 
за насељена места у 
општини Нови Бечеј 

3 ПРОЈЕКАТ 10.1.2. 
Изградња атмосферске 
канализације 

3 ПРОЈЕКАТ 10.1.3. 
Изградња атмосферске 
канализације 

3 ПРОЈЕКАТ 10.1.6. 
Санација летњег 
насипа Љутово 

4 ПРОЈЕКАТ 10.1.4. 
Изградња фекалне 
канализације и 
пречистача отпадних 
вода 

4 ПРОЈЕКАТ 10.1.4. 
Изградња фекалне 
канализације и 
пречистача отпадних 
вода 

4 ПРОЈЕКАТ 10.1.4. 
Изградња фекалне 
канализације и 
пречистача отпадних 
вода 

5 ПРОЈЕКАТ 10.1.5. 
Регионална санитарна 
депонија 

5 ПРОЈЕКАТ 10.1.5. 
Регионална санитарна 
депонија 

5  

6 ПРОЈЕКАТ 10.1.8. 
Ремедијација дивљих 
депонија 

6 ПРОЈЕКАТ 10.1.7. 
Повећање енергетске 
ефикасности у згради 
општине 

6  

 7 ПРОЈЕКАТ 10.2.2. 
Заштита храста 
Лужњака 

7 ПРОЈЕКАТ 10.2.1. 
Ублажавање негативних 
утицаја климатских 
промена и поремећаја 
водног режима СРП 
Слано Копово 

7  

 
III 

У Акционом плану општине Нови Бечеј, у Анексу II ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАРИ, у Приоритету 10. Подизање 
квалитета животне средине, у оквиру Мере 10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне 
средине, мења се тачка 10.1.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ 
заједно са табелама и сада гласи:  
 
''10.1.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА - ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА 
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ПРИОРИТЕТ – 10. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Мера 
10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне средине 

 

Задатак (пројекат)  Изградња регионалног система водоснабдевања 

Опис 

Стање квалитета воде за пиће у општини Нови Бечеј, као и у већини Банатских општина, не 
одговара потребном квалитету. Првобитно разматрано решење проблема је била изградња 
фабрике за пречишћавање пијаће воде, самостално од стране локалне самоуправе уз помоћ 
ЕУ фондова, или путем јавно приватног партнерства. Када се узму у обзир следеће 
чињенице: изузетно лош квалитет воде за пиће, потреба обезбеђења високих европских 
стандарда по питању квалитета пијаће воде, скупи процеси и процедуре за пречишћавање 
воде, слаба заинтересованост приватног сектора, неизвесност и дуг рок чекања на ЕУ 
фондове и хитност у обезбеђењу здраве воде за становништво, напушена је ова опција 
решења проблема обезбеђења пијаће воде у Новом Бечеју.  

Утврђено је да је решење проблема воде за пиће у изградњи регионалног система 
водоснабдевања. Формирана је Централна међуопштинска комисија општина Бечеј и Нови 
Бечеј ради израде пројекта регионалног система водоснабдевања. Будући да се ради о 
великој инвестицији, за коју је неопходно да се реализује у наредних неколико година, њена 
реализација подељена је фазно. Прва фаза подразумева израду прикупљање финансијских 
средстава и израда Предтходне студије оправданости. 

Резултати Пројекта Израђена Предтходна студија оправданости  

Економски резултат 
(предвидети бр радних 
места, инвестиције, ПЈП, 
који ће се створити 
захваљујући 
имплементацији овог 
програма) 

Бр. радних места  

Количина инвестиција  

Приватно Јавна Партнерства  

Индиректни резултат   

Реализација  Организација Особа 

Надлежни Општина Нови Бечеј и Општина Бечеј  Томислав Ратковић 

Партнери у сарадњи ЈП Водоканал Бечеј, РЦР Банат, РРА Бачка  

Буџет (тотал)  

Финансирање ЕУ 

 

ПЛАН  РАДА – АКТИВНОСТИ 

Активност Опис Надлежност Рок 

1 Формирање међуопштинске радне групе 
Општине Нови 
Бечеј и Бечеј 

1 месец 

2 Израда предходне студије оправданости 
Општине Нови 
Бечеј и Бечеј 

6 месеци 
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3 Израда комплетне пројектно техничке документације 
Општине Нови 
Бечеј и Бечеј 

12 месеци 

4 Изградња регионалног система водоснабдевања 
Општине Нови 
Бечеј и Бечеј 

5 година 

IV 
У Акционом плану општине Нови Бечеј, у Анексу II ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАРИ, у Приоритету 10. Подизање 
квалитета животне средине иза тачке 10.1.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧШЋАВАЊЕ 
ПИЈАЋЕ ВОДЕ додаје се тачка: 
 
''10.1.2.  НАЗИВ ПРОЈЕКТА - Изградња пречистача за насељена места у општини Нови Бечеј 

ПРИОРИТЕТ – 10. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Мера 
10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне средине 

 

Задатак (пројекат)  Изградња пречистача пијаће воде за насељена места у општини Нови Бечеј 

Опис 

Стање квалитета воде за пиће у општини Нови Бечеј, као и у већини Банатских општина, не 
одговара потребном квалитету. Оптимално решење проблема пијаће воде у општини Нови 
Бечеј је повезивање Новог Бечеја (и евентуално Кумана) на регионални систем 
водоснабдевања и изградња пречистача пијаће воде у осталим насељеним местима 
општине. Будући да се ради о великој инвестицији, за коју је неопходно да се реализује у 
наредних неколико година, њена реализација подељена је фазно. Прва фаза подразумева 
израду пројектно техничке документације. 

Резултати Пројекта Израђена пројектно техничка документација за изградњу постројења 

Економски резултат 
(предвидети бр радних 
места, инвестиције, ПЈП, 
који ће се створити 
захваљујући 
имплементацији овог 
програма) 

Бр. радних места  

Количина инвестиција  

Приватно Јавна Партнерства Могуће 

Индиректни резултат   

Реализација  Организација Особа 

Надлежни Општина Нови Бечеј Томислав Ратковић 

Партнери у сарадњи 
Покрајински секретаријат за архитектуру, 
урбанизам и градитељство 

 

Буџет (тотал) 2.500.000,00 

Финансирање Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство 

 

ПЛАН  РАДА – АКТИВНОСТИ 

Активност Опис Надлежност Рок 

1 Израда пројектно техничке документације 
Општина Нови 
Бечеј – 
пројектантска кућа 

6 месеци 



 285

 
V 

У Акционом плану општине Нови Бечеј, у Анексу II ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАРИ, у Приоритету 10. Подизање 
квалитета животне средине, у оквиру Мере 10.1. Изградња инфраструктуре усмерене на заштиту животне 
средине после тачке 10.1.2. досадашња тачка 10.1.2. постаје тачка 10.1.3. и тако редом. 

 
VI 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-3-159/2011                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 16.08.2011. године                                                             Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                         Добривој Рашков с.р. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

1. На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени Гласник РС'', број 129/2007), 
Општинско веће општине Нови Бечеј доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј број IV 03 110-1/2011 од 01.07.2011. године. 
 

II 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Број: III 01-110-1/2011                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 08.08.2011. године                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Миливој Вребалов с.р. 

 
 

САДРЖАЈ: 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
1. Извештај о приходима и расходима Буџета општине Нови Бечеј за 

период од 01.01.2011. до 30.06.2011. године 
12 221 

2. План детаљне регулације општинског пута Бочар – К.О. Иђош 12 246 
3. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији и општине Нови Бечеј 
12 260 

4. Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева 
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на 
територији општине Нови Бечеј 

12 267 

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у 
угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији 
општине Нови Бечеј 

12 273 
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6. Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
блока 185 у Новом Бечеју 

12 274 

7. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Месне 
заједнице Ново Милошево 

12 274 

8. Решење о именовању директора ЈП “Радио Нови Бечеј“, Нови Бечеј 12 275 
9. Решење о разрешењу директора ЈП “Дирекција“, Нови Бечеј 12 275 
10. Решење о именовању в.д. директора ЈП “Дирекција“ Нови Бечеј 12 276 
11. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове 

општине Нови Бечеј 
12 276 

12. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ 
“Станчић Милан Уча“, Кумане 

12 278 

13. Решење о давању сагласности на почетне цене за остало грађевинско 
земљиште према степену уређености на територији општине Нови Бечеј 

12 278 

14. Решење о давању сагласности на Уговор о пословно-техничкој сарадњи 
између ЈП “Комуналац“, Нови Бечеј и ЈКП “Паркинг сервис“, Нови Бечеј 

12 279 

15. Решење о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј 12 279 
16. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта 
12 280 

17. Измена Стратегије одрживог развоја општине Нови Бечеј 12 280 
18. Измена Акционог плана општине Нови Бечеј 2009 - 2012 12 281 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
1. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Нови Бечеј 

12 285 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 287

 

. 
 


