СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 13

Нови Бечеј 0 8.5.2017. године

година LI

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Став 1. Тачка 8. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 34.
седници одржаној дана 08.5.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одобра манифестације
„Ноћ музеја 2017“
I
Ради споровођења и организације манифетације Ноћ музеја 2017 године, која ће се одржати у музејима
„Котарка“ Ново Милошево и „Главашева кућа“ Нови Бечеј у преиоду од 20.5. до 21.5.2017. године,
именује се Организациони одор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Саша Дујин – председник организационог одбора,
Мирјан Јакшић – члан,
Драган Раушки – члан,
Надица Јосимовић – чланица,
Косо Јанош – члан.

II
Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини
Нови Бечеј.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-42/2017
Дана: 08.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на
34. седници одржаној дана 08.5.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила манифестације и одобравање Програма
„Ноћ музеја 2017“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације „Ноћ музеја 2017“.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације „Ноћ музеја 2017“ који је донео Организациони одбор манифестације.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-14/2017
Дана: 08.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015), и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 34. седници
одржаној дана 08.5.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
Дани села Бочара 2017. године
I
Ради спровођења и организације манифестације Дани села Бочара 2017. године, која ће се одржати у
Бочару у периоду од 21.07. до 23.07.2017. године, именује се Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Мр Латинка Милана Грбић – председник;
Милан Ступар – члан;
Борислав Сантрач – члан;
Др Мирко Стојисављевић – члан;
Марко Стојисављевић – члан.

II
Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини
Нови Бечеј.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-31/2017
Дана: 08.5.2017. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на
34. седници одржаној дана 08.5.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Кумана за 2017.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и правила манифестације Дани села Кумана за 2017. годину.
ОДОБРАВА СЕ Програм и правила манифестације Дани села Кумана за 2017. годину који је донео
Организациони одбор манифестације.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.

08. мај 2017.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-87/2017
Дана: 08.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), а у вези са чланом 10. став 16. Закона о озакоњењу („Сл.гласник РС“
бр.96/2015), Општинско веће општине Нови Бечеј на 35. седници одржаној дана 11.05.2017. године, доноси
УПУТСТВО
ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ И СЛУЖБИ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ НОВИ БЕЧЕЈ
У пословним књигама које се воде у Одсеку за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, на основу
евиденције о непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј, неће се уносити тржишна вредност
непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј јер није окончан поступак озакоњења незаконито
изграђених објеката у општини Нови Бечеј.
Чланом 10. став 16. Закона о озакоњењу („Сл.гласник РС“ бр.96/2015) прописано је да орган надлежан за
имовинско-правне послове, спроводи поступак и доноси решење о престанку права коришћења дотадашњег
корисника и утврђује право коришћења у корист подносиоца захтева, уколико постоји уговор о преносу права
коришћења који је закључен између тадашњег корисника земљишта и подносиоца захтева а који није судски
оверен.
Наведеном одредбом Закона о озакоњењу када се решењем утврди право коришћења корисник стиче право да
без накнаде изврши конверзију права коришћења у право својине.
Имовинско правна служба Општинске управе Нови Бечеј ће до 01.септембра 2017. године формирати ажурну
базу података непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј, правилно извршити упис права на
непокретностима и исправити евентуалне грешке у евиденцији непокретности, коју ће доставити Служби за
рачуноводство.
За случај да се појединој парцели грађевинског земљишта, за коју се поднесе захтев за право на земљишту по
основу уговора о преносу права коришћења, утврди књиговодствена вредност, то земљиште би се могло
отуђити из јавне својине само уз накнаду.
На тај начин би досадашњи корисници који су својевремено платили грађевинско земљиште, били доведени у
ситуацију да поново купују исту парцелу.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј ".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III-02-46-30/2017
Дана: 11.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу Закључка Скупштине општине Нови
Бечеј донетог на 10. седници одржане дана 04.5.2017. године и члана 50. Пословника Скупштине општине Нови
Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници одржаној дана
04.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских
путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј,
који обухвата:
1. Одлуку о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете и
организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 12/2011),
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 16/2012),
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3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 22/2013),
4. Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 24/2016) и
5. Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 11/2017).
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-320-32/2017
Дана: 04.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКА
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ
ШТЕТЕ И ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
(Пречишћен текст)
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
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
Члан 3.
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, косити и односити пољопривредне усеве, плодове, воће или траву односно, вршити било
какве пољопривредне радове на туђем пољопривредном земљишту,
3. неовлашћено скупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном земљишту,
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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 без сагласности власника,
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,
20. присвојити, кидати и ломити опрему на противградним станицама, црпним станицама и системима за
наводњавање,
21. поставити, градити, уклонити, срушити, уништити или оштетити на туђем пољопривредном земљишту:
ограду, знак, колибу или сличан ограђени простор за смештај пољопривредног алата, машина, прибора или
стоке,
22. прелазити тешком механизацијом у време кишног периода и повећаног воденог талога у атару пољским
путевима,
23. сеча и крчење шумског земљишта, шумских расадника, одвојених група шумског
дрвећа, као и засада
који служе као ветрозаштитни појас,
24. вршити номадску испашу на територији општине Нови Бечеј.
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.
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Ради обезбеђења организоване заштите у смислу ове одлуке, на територији Општине организује се
Пољочуварска служба као делатност од општег интереса.
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,
- 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.
За праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и
канала од пољске штете у смислу ове одлуке, надлежан је Одсек за финасије и привреду - Служба
пољопривреде, Општинске управе (у даљем тексту: Одсек).
Члан 8.
За вршење послова пољочуварске службе Општине Нови Бечеј задужује се Јавно предузеће „Комуналац“ Нови
Бечеј.
Однос између Општине и предузећа регулисаће се посебним уговором.
Организацију рада и руковођење радом Пољочуварске службе врши руководилац Пољочуварске службе – лице
одређено од стране предузећа.
Члан 8а.
Предузеће има обавезе да:
- за обављање послова пољочуварске службе ангажује најмање једног чувара поља за површину до 4500 ха;
- израђује предлог годишњег Програма спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног
земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Општине и подноси га Општинском већу на
сагласност и
- доставља документацију о насталој штети Одсеку ради покретања прекршајног поступка, на основу записника
чувара поља.
Члан 8б.
Одсек има обавезе да:
- затражи извештај о распоређивању чувара поља у складу са Програмом спровођења мера за заштиту усева и
засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Општине;
- изради финансијски план којим ће предвидети средства за функционисање Пољочуварске службе,
- најмање једном годишње затражи од Предузећа извештај о раду Пољочуварске службе и достави га
Општинском већу на сагласност и
- врши и друге послове неопходне за спровођење мера заштите од пољске штете.
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.
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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,
- 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 приликом проналажења учиниоца прекршаја, односно учиниоца штете да сачини записник
са подацима о учиниоцу прекршаја, односно учиниоцу штете и да исти достави руководиоцу Пољочуварске
службе најкасније у року три дана о дана извршења радње.
Записник из става 1. овог члана садржи: опис причињене штете, основне податке о идентитету учиниоца,
односно лица затеченог у радњи извршења штете, чињенични опис прекршаја (време, место и начин извршења
прекршаја), доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве пољочувара, изјаве сведока уз њихов потпис) и
потпис чувара поља.
Основни подаци о идентитету су име и презиме, адреса, ЈМБГ и занимање.
Записник садржи и фотографију земљишта на којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање
обележја радње која служи као доказ.
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
учињен прекршај, одмах достави Одсеку ради покретања прекршајног поступка.
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.
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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.
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 И ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
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.
Члан 20а.
Предузеће доставља записнике чувара поља Одсеку.
Одсек води евиденцију записника чувара поља.
Захтев за покретање прекршајног поступка на основу записника подноси Одсек, у року од 15 дана од дана
пријема записника чувара поља.
Одсек подноси Општинском већу тромесечни извештај о поднетим захтевима за покретање прекршајног
поступка.

08. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Новчаном казном у фиксном износу износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако
поступа супротно члану 3. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно лице правном
лицу ако изврши прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00 динара казниће се предузетник ако изврши прекршај из става
1. овог члана.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Јавно предузеће „Комуналац“ Нови Бечеј преузеће вршење послова Пољочуварске службе, након прекида
уговора са вршиоцем који тренутно обавља ове послове по основу спроведеног поступка јавне набавке, а
најкасније до 01. августа 2017. године.
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".
САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Решење о именовању чланова Организационог одобра манифестације
„Ноћ музеја 2017“
Решење о давању сагласности на Правила манифестације и
одобравање Програма „Ноћ музеја 2017“
Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације
Дани села Бочара 2017. године
Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације
Дани села Кумана за 2017. годину
Упутство одсеку за финансије и привреду и служби за имовинско
правне послове општинске управе Нови Бечеј

2.
3.
4.
5.

Бр.
Сл.листа
13

Стр.

13

1

13

2

13

2

13

3

Бр.
Сл.листа
13

Стр.

1

КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских
путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске
службе на територији општине Нови Бечеј (Пречишћен текст)

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