СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 7

Нови Бечеј 17.05.2018. године

година LII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. На основу члана 63.став 1.Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број (“Службени
гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014,
68/2015,103/2015, 99/16 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(”Службени гласник РС”, број 129/07 и члана 35. став 1. тачка 2.Статута општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), а на предлог Општинског већe општине Нови
Бечеј, Скупштина општине је на 20.седници од 17.05.2018.године, донела
ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Буџет Општине Нови Бечеј за 2018.г. (удаљем тексту: буџет) састоји се од

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

средства других
нивоа власти

СРЕДСТВА
КОРИСНИКА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине

886,885,000.00

306,570,000.00

3,600,000.00

1,197,055,000.00

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

932,235,000.00

319,830,000.00

4,600,000.00

1,256,665,000.00

-45,350,000.00

-13,260,000.00

-1,000,000.00

-59,610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,350,000.00

13,260,000.00

1,000,000.00

59,610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (у
циљу спровођења Јавних политика)
Издаци за набавку финансијске имовине (у
циљу спровођења Јавних политика)
Пренета неутрошена средства из претходне
године

Укупан суфицит /дефицит

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Опис
1

Шифра
економске
класификације
2

УКУПНА ПРИМАЊА
1. Порески приходи

71

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину

711
711180
713

2.ребаланс
4
1,197,055,000
473,150,000
240,510,000
51,000,000
157,990,000
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2

1.4. Порез на добра и услуге (пдв и акцизе)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега
*наплаћене камате
*таксе и накнаде
2.1. Приходи од буџета

714
716+719
74
7411
7422
79

13,650,000
10,000,000
230,275,000

3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
6. Меморандумске ставке
УКУПНИ ИЗДАЦИ
1.Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
2. Трансфери
Капитални издаци

8
731+732
733
77
4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641+465
5

10,360,000
6,000,000
477,270,000
0
1,256,665,000
787,605,000
162,767,000
403,306,000
0

1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. ЗАДУЖИВАЊЕ
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
3. ОТПЛАТА ДУГА

92
91
911
912
61

1. Отплаћивање дуга домаћим кредиторима
2. Отплаћивање дуга страним кредиторима
3. Отплате дуга по гаранцијама
4. НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

42,141,000
73,093,000
106,298,000
469,060,000

0

611
612
613
62
-59,610,000

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 13)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор
финансирања 14)

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор
финансирања 15)

3

НЕУТРОШЕНА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа
3 извор финансирања 15)
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА НА КРАЈУ
ПЕРИОДА

4,000,000
0

3

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

35,350,000

24,260,000
0

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

3

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Нови Бечеј за 2018.годину (у даљем тексту:
буџет), састоји се од:
1, Приходи и примања буџета који су утврђени су у следећим износима :
Табела 1
Конто

Врста прихода

1

2

Буџетски приходи
за 2018
3

Приходи из
других
извора за
2018
4

Сопствени
приходи
корисника за
2018
5

укупни приходи
за 2018
5

311
311711

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Пренета неутрошена средства за посебне намене
Укупно

10,000,000.00
10,000,000

13,260,000
13,260,000

1,000,000.00
1,000,000

24,260,000
24,260,000

321
321310

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ
Укупно

35,350,000.00
35,350,000

0

0

35,350,000
35,350,000

45,350,000

13,260,000

1,000,000

59,610,000

0

190,000,000
20,000,000
400,000
10,000
100,000
51,000,000
30,000,000
291,510,000

0

120,000,000
2,500,000
35,490,000
157,990,000

0

100,000
8,500,000
500,000
50,000
750,000
3,000,000
750,000
13,650,000

0

10,000,000
10,000,000

0

6,000,000
6,000,000

укупно класа 3
711
711110
711120
711145
711146
711147
711180
711190

713
713120
713310
713420

714
714431
714513
714543
741548
714550
714560
714570

716
716110

732
731250

733
733150
733150
733250

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ
ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД ПОЉОПРИВР. И ШУМАРСТВА
ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ
САМОДОПРИНОС
ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ
Укупно

190,000,000
20,000,000
400,000
10,000
100,000
51,000,000
30,000,000
291,510,000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
Укупно

120,000,000
2,500,000
35,490,000
157,990,000

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА
ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА
НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА
НАКН. ЗА СУПСТ. КОЈЕ ОШТ. ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
ЕКОЛОШКА ТАКСА
ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

ДРУГИ ПОРЕЗИ
КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ
Укупно
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Укупно
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Укупно

741
741510

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

741520

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

741530

742

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Укупно

100,000
8,500,000
500,000
50,000
750,000
3,000,000
750,000
13,650,000

0

0

10,000,000
10,000,000

0

6,000,000
6,000,000

173,100,000

173,100,000

32,570,000
268,000,000
300,570,000

3,600,000
3,600,000

173,100,000
36,170,000
268,000,000
477,270,000

4,000,000

4,000,000

167,725,000

167,725,000

5,000,000
176,725,000

0

5,000,000
176,725,000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742126

Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине

150,000

150,000

742151

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛ. ОД СТР. ТРЖИШНЕ ИНСП.

100,000

100,000

742152

ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

700,000

700,000

742153
742154

ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ

700,000
200,000

700,000
200,000

742155

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
општинској својини које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета

10,000,000

10,000,000

17. мај 2018.
742156
742250
742350

743
743320
743350
743920

744
744150
744250

745
745150

Службени лист општине Нови Бечеј

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа општина
ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ
Укупно
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ
ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ
ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
Укупно

ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА
КАПИТАЛНИ ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА
Укупно
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА
Укупно
Укупно класа 7

811
811150

812
812150

813
813150

4
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10,000,000
4,000,000
2,000,000
27,850,000

0

10,000,000
4,000,000
2,000,000
27,850,000

0

3,000,000
1,500,000
100,000
4,600,000

0

6,100,000
0
6,100,000

0

15,000,000
15,000,000

3,600,000

1,180,695,000

10,000,000
10,000,000

0

10,000,000
10,000,000

60,000
60,000

0

60,000
60,000

0

3,000,000
1,500,000
100,000
4,600,000

0

6,100,000
6,100,000

0

15,000,000
15,000,000
876,525,000

300,570,000

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
Укупно
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНЕ
Укупно

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Укупно

300,000
300,000

0

0

300,000
300,000

10,360,000

0

0

10,360,000

укупно класа 7 и 8

886,885,000

300,570,000

3,600,000

1,191,055,000

Укупно прихода

932,235,000

319,830,000

4,600,000

1,256,665,000

Укупно класа 8

2, Расхода и издатака буџета који су утврђени су у следећим износимa
Табела 2

Економ.
класиф.

ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА ЗА 2018

расходи из
других нивоа
власти ЗА
2018

расходи из
осталих
прихода за
2018

укупни
расходи за
2018

7

8

9

10

Опис

5

6

ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

162,133,000

634,000

0

162,767,000

128,162,000

538,000

0

128,700,000

22,867,000

96,000

0

22,963,000

816,000

0

0

816,000

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

413000

Накнаде у натури

414000

Социјална давања запослених

5,235,000

0

0

5,235,000

415000

Накнаде запосленим

2,920,000

0

0

2,920,000

416000

Награде, бонуси и остали расходи

2,133,000

0

0

2,133,000

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

365,460,000

34,246,000

3,600,000

403,306,000

54,003,000

2,706,000

0

56,709,000

8,109,000

0

0

8,109,000

76,110,000

10,600,000

0

86,710,000

105,780,000

8,260,000

3,600,000

117,640,000

88,297,000

8,180,000

0

96,477,000

421000

Стални трошкови

422000

Трошкови службених путовања

423000

Услуге по уговору

424000

Специјализоване услуге

425000

Текуће поправке и одржавања

17. мај 2018.
426000
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материјал
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463000

Трансфери другим нивоима власти

464000

Трансфери здравственим организацијама

465000

остале донације и трансфери
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

472000

481000

Дотације непрофитним организацијама

482000

Порези, обавезне таксе и казне

483000

Новчане казне по решењу судова

485000

33,161,000

4,500,000

0

37,661,000

97,238,000

8,060,000

1,000,000

106,298,000

72,707,000

8,000,000

0

80,707,000

7,800,000

0

0

7,800,000

16,731,000

60,000

1,000,000

17,791,000

28,091,000

14,050,000

0

42,141,000

Накнада за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ

28,091,000

14,050,000

0

42,141,000

62,593,000

0

0

62,593,000

41,380,000

0

0

41,380,000

2,148,000

0

0

2,148,000

13,010,000

0

0

13,010,000

Накнада штете од државних органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

5

Број: 7

6,055,000

0

0

6,055,000

10,500,000

0

0

10,500,000

499000

Стална резерва

2,000,000

0

0

2,000,000

499000

Текућа резерва

8,500,000

0

0

8,500,000

206,220,000

262,840,000

0

469,060,000

178,500,000

247,560,000

0

426,060,000

27,270,000

15,130,000

0

42,400,000

450,000

150,000

0

600,000

932,235,000

319,830,000

4,600,000

1,256,665,000

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА
511000

Зграде и грађевински објекти

512000

Опрема

515000

Нематеријална средства
укупни расходи

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019, 2020.годину исказују се у следећем
прегледу:
Економ.
класиф.
1

Опис
2
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ОПШТИНЕ

511

511

424

511

511

511

512

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
средства буџета општине у 2018 : 10.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 6.000.000,00
Година почетка пројекта : 2014
Година завршетка пројекта: 2020
ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ
средства буџета општине у 2018 : 37.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 115.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
Изградња еко чесме у Куману
од средстава буџета за 2018.године 5.500.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018
Опремање локалитета Арача
средства буџета општине у 2018 : 4.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 1.000.000,00
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2018
Опремање индустријске зоне
средства буџета општине у 2018 : 9.000.000,00
Година почетка пројекта : 2013
Година завршетка пројекта: 2020
реконструкција Дома здравља
од средстава буџета за 2018.године 2.500.000,00
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2020
Опремање куглане
од средстава буџета за 2018.године 5.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 4.000.000,00

2018
3

ГОДИНА
2019
4

2020
5

423,000,000

214,600,000

161,000,000

16,000,000

8,000,000

8,000,000

152,000,000

50,000,000

50,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

2,500,000

5,000,000

5,000,000

5,500,000

5,000,000

9,000,000

17. мај 2018.

511

511

472

511

425

425

511

511

511

511

512

511

Службени лист општине Нови Бечеј

Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2018
Изградња сале за физичко у Бочару
од средстава буџета за 2018.године 13.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 35.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
Реконструкција објеката за образовање
од средстава буџета за 2018.године 2.100.000,00
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2020
Куповина 8 кућа са окућницом за избеглице
од других нивоа власти 2017.године 11.000.000,00
Година почетка пројекта : 2016
Година завршетка пројекта: 2018
Изградња трафо станице и уличне расвете
од средстава буџета за 2018.године 15.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 13.000.000,00
Година почетка пројекта : 2016
Година завршетка пројекта: 2020
Одводњавање пољопривредног земљишта
од средстава буџета за 2018.године 8.000.000,00
Година почетка пројекта : 2016
Година завршетка пројекта: 2020
Израда атарских путева и пропуста
од средстава буџета за 2018.године 5.500.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
ПРОЈЕКАТ ПРИСТАНИШТА
средства буџета општине у 2017 : 1.000.000,00
од других нивоа власти 2017.године 2.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
средства буџета општине у 2018 : 8.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 34.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА
средства буџета општине у 2018 : 30.000.000,00
од других нивоа власти 2018.године 9.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2020
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА КОД ДОМА ЗДРАВЉА
средства буџета општине у 2018 : 8.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018
ИПА ПРОЈЕКТАТ-Повећање ефикасности од
заштите од поплава у општини помоћу
паметног мерења
средства буџета општине у 2018 : 11.500.000,00
од других нивоа власти 2018.године 8.300.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2019
ПРОЈЕКАТ -Рехабилитација заједничког
природног и културног наслеђа за будући
развој региона-ИПА ПРОЈЕКАТ
средства буџета општине у 2018 : 1.600.000,00
од других нивоа власти и донатора 2018.године
9.000.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2019
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА КОРИСНИКА

512

ОПШТИНСКА УПРАВА
Административна опрема
средства буџета општине у 2018 : 1.000.000,00
Година почетка пројекта : 2018

Број: 7

6

48,000,000

30,000,000

2,100,000

5,000,000

5,000,000

28,000,000

1,000,000

1,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

5,500,000

11,000,000

11,000,000

2,000,000

8,000,000

8,000,000

42,000,000

30,000,000

30,000,000

39,000,000

30,000,000

30,000,000

8,000,000

3,000,000

19,800,000

10,000,000

10,600,000

10,600,000

65,100,000

32,090,000

24,785,000

3,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

11,000,000

17. мај 2018.
511

511

512

512

515

511

512

Службени лист општине Нови Бечеј

Година завршетка пројекта: 2019
изградња гаража
Из средстава буџета 2018 године 2.000.000
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2018
ПУ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ
реконструкција објеката вртића
Из средстава буџета 2018 године 4.000.000
од других нивоа власти 2018.године 6.000.000,00
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2020
куповина опреме
од других нивоа власти 2018.године 1.550.000,00
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2018

512

425

425

7

2,000,000

11,550,000
10,000,000

11,550,000
10,000,000

11,550,000
10,000,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

770,000
120,000

1,000,000
500,000

1,000,000
500,000

650,000

500,000

500,000

1,800,000
1,000,000

500,000

0

800,000

500,000

17,150,000

5,250,000

15,500,000

5,000,000

1,650,000

250,000

250,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ

9,200,000

3,390,000

3,585,000

реконструкција путева и стаза
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
4.000.000,00
од средстава буџета - самодопринос за 2019.године
3.105.000,00
од средстава буџета - самодопринос за 2020.године
3.300.000,00
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2020

4,000,000

3,105,000

3,300,000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ
куповина опреме
Из средстава буџета 2018 године 120.000
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2020
Куповина књига
Из средстава буџета 2018 године 450.000
од других нивоа власти 2018.године 150.000,00
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2020
ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
реконструкција фасаде
Из средстава буџета 2018 године 1.000.000
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018
куповина опреме
Из средстава буџета 2018 године 800.000
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2019
ЈУ СРЦ Јединство НОВИ БЕЧЕЈ

511

Број: 7

реконструкција хале
од других нивоа власти 2018.године
од средстава буџета за 2018.године
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2019
Куповина опреме
од других нивоа власти 2018.године
од средстава буџета за 2018.године
од средстава буџета за 2019.године
од средстава буџета за 2020.године
Година почетка пројекта : 2015
Година завршетка пројекта: 2020

250,000

15.000.000,00
500.000,00

1.500.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00

РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ И ДЕЧИЈИХ
ТЕРЕНА
од средстава буџета-самодопринос за 2018.године
5.000.000,00
Година почетка пројекта : 2018

5,000,000

17. мај 2018.
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Број: 7

8

Година завршетка пројекта: 2018
512

Куповина опреме
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
Година почетка пројекта : 2013
Година завршетка пројекта: 2020
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО

511

200,000

285,000

285,000

16,000,000

9,200,000

7,200,000

4,500,000

2,000,000

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА И
ТРОТОАРА
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
4.300.000,00
од средстава буџета - самодопринос за 2019.године
2.000.000,00
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2019

511

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
од других нивоа власти 2017.године 6.000.000,00
Година почетка пројекта : 2005
Година завршетка пројекта: 2020

6,000,000

6,000,000

6,000,000

511

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ
од средстава буџета - самодопринос
Година почетка пројекта : 2018
Година завршетка пројекта: 2020

5,000,000

1,000,000

1,000,000

512

Куповина опреме
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
500.000,00
Година почетка пројекта : 2013
Година завршетка пројекта: 2020

500,000

200,000

200,000

4,765,000

200,000

200,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ
511

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ ДОМА
из средстава донатора за 2018.године 805.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018

511

Рекултивација напуштеног копа
од других нивоа власти 2018.године 3.560.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018

512

Куповина опреме
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
400.000,00
од средстава буџета - самодопринос за 2018.године
200.000,00
Година почетка пројекта : 2013
Година завршетка пројекта: 2020

400,000

200,000

200,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР

865,000

0

0

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ ДОМА
из средстава донатора за 2018.године 865.000,00
Година почетка пројекта : 2017
Година завршетка пројекта: 2018

865,000

246,690,000

185,785,000

511

УКУПНО

805,000

3,560,000

488,100,000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

9

Број: 7

Укупна средства у износу од 1,086,500,000,00 динара распоређују се по врстама издатака и
корисницима, и то:

4

Економ.
класиф.

3

Позиција

2

Функц. класиф.

глава

1

програмска
класификациј
а

Раздео

Табела 3.

Опис

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА
ЗА 2018

5

6

7

расходи из
других нивоа
власти ЗА
2018
8

расходи из
осталих
прихода
за 2018
9

34,135,000

0

0

34,135,000

33,135,000

0

0

33,135,000

33,105,000
3,150,000

0

0

33,105,000
3,150,000

укупни
расходи за
2018
10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010001

ПА 0001 - Функционисање
Скупштине
Извршни и законодавни органи

111

1

411

2
3
4
5
6
7

412
465
414
415
421
422

8

423

ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору -одборнички додатак
и накнаде члановима комисија и други
уговори

423

Услуге по уговору -трошкови ревизије и
адвокатске услуге

10
11

424
426

Специјализоване услуге*налед,
рег.центар банат, скго
Материјал

12

481

555,000
360,000
220,000
2,000,000
800,000

555,000
360,000
0
220,000
2,000,000
800,000

20,000,000

20,000,000

2,000,000

2,000,000

1,200,000
1,100,000

1,200,000
1,100,000

Дотација политичким партијама Средства за редован рад 0,105%

400,000

400,000

481
483

Дотација политичким партијама Средства за изборе 0,07%
Новчане казне

320,000
1,000,000

0

15

421

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
ТРОШКОВИ ИЗБОРА
Стални трошкови

30,000
10,000

0
0

16
17

423
426

Услуге по уговору-Накнаде за
спровођење избора
Материјал

9

13
14

160

320,000
1,000,000

0

10,000
10,000

30,000
10,000
10,000
10,000

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

160

2101П003
18
19

422
423

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ
ГРАДОВИМА
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору

свега раздео 1.

1,000,000
500,000
500,000

0

0

1,000,000
500,000
500,000

34,135,000

0

0

34,135,000

5,500,000

0

0

5,500,000

5,500,000

0

0

5,500,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

2.2.

21010003
111

20
21

422
423

ПА 0003 - Подршка раду извршних
органа власти и скупштине
Извршни и законодавни органи
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору

свега раздео 2

500,000
5,000,000

500,000
5,000,000

5,500,000

0

0

5,500,000

14,700,000

0

0

14,700,000

14,700,000

0

0

14,700,000

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКA
ОПШТИНЕ

3

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

2.1.

21010002
111

22

411

23
24

412
465

ПА 0002 - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери

7,875,000

7,875,000

1,575,000
900,000

1,575,000
900,000

17. мај 2018.
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

413
414
415
416
421
422
423
424
426

Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Извршни и законодавни органи

0602
111

06020009

10

Број: 7

50,000
150,000
200,000
100,000
450,000
500,000
2,200,000
200,000
500,000

50,000
150,000
200,000
100,000
450,000
500,000
2,200,000
200,000
500,000
0

10,500,000

0

0

10,500,000

8,500,000
8,500,000

0

499

ПА 009 -Текућа буџетска резерва
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

0

34

8,500,000
8,500,000

499

ПА 010 -Стална буџетска резерва
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

2,000,000
2,000,000

0
0

0

35

2,000,000
2,000,000

25,200,000

0

0

25,200,000

Општинска управа без
индиректних корисника

634,025,000

276,200,000

1,000,000

911,225,000

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

114,578,000

0

0

114,578,000

113,078,000

0

0

113,078,000

06020010

свега раздео 3
ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

4

4.01

0602
06020001
111

36

411

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

412
465
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
485
511
512

55

50,000

50,000

481

50,000

50,000

481

160

424

Дотација невладиним организацијама-

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Специјализоване услуге
ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Остала енергија
ПА 0001-Унапређење и
побољшање енергетске
ефикасности

0501
436

05010001
425

Текуће поправке и одржавања
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

810

0

Дотација невладиним организацијамаза ромску националну мањину

ПА 014-ванредна ситуација

1301

8,848,000
7,440,000
500,000
2,500,000
1,600,000
600,000
11,000,000
1,000,000
19,000,000
215,000
1,000,000
7,000,000
400,000
10,000
55,000
0
1,000,000

Дотација невладиним организацијамаза мађарску нациналну мањину

06020014

58

8,848,000
7,440,000
500,000
2,500,000
1,600,000
600,000
11,000,000
1,000,000
19,000,000
215,000
1,000,000
7,000,000
400,000
10,000
55,000
0
1,000,000

481

ПРОЈЕКАТ- Акциони план за
решавање питања националних
мањина

57

50,910,000

100,000

0602п001
56

50,910,000

ПА 0007 - функционисање
националних савета националних
мањина

06020007

54

ПА 001 - Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи
ТРОШКОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне
Новчане казне
Куповина и изградња објеката (гараже)
Куповина опреме

Услуге спорта и рекреације

400,000

0

100,000
0

0

400,000
0
400,000

400,000

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

26,400,000

1,000,000

4,100,000

0

30,500,000
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ПА 001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима

13010001
59

481

60

12,000,000

11

Број: 7

0

0

12,000,000

Дотација невладиним организацијама -

2,000,000

2,000,000

481

Дотација невладиним организацијама -

1,000,000

1,000,000

481

Дотација невладиним организацијама према конкусу за спортске програме

9,000,000

9,000,000

ПА 002 Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури

700,000

481

Дотација невладиним организацијама -

700,000

426

ПА 005 Спровођење омладинске
политике
материјал

64
65
66
67

423
424
426
481

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА
ОЛИМПИЈАДА
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотација невладиним организацијама

68
69

425
512

Текуће поправке и одржавање објеката
(поправке терена)
Куповина опреме*куглана

61

13010002
62
13010005
63
1301п001

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
култура

820

ПА 003 Унапређење система
очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

12010003
70
71

72
73
74
75

700,000

200,000
200,000

100,000
100,000

0

300,000
300,000

13,500,000
700,000
500,000
200,000
2,100,000

4,000,000

0

17,500,000
700,000
500,000
200,000
2,100,000

5,000,000
5,000,000

4,000,000

21,220,000

1,400,000

0

22,620,000

7,100,000

1,400,000

0

8,500,000

5,000,000
9,000,000

700,000

700,000

463

Трансфери другим нивоима власти ЗАВ. ЗА ЗАШ. СП. КУЛ. ЗРЕЊАН.

500,000

500,000

463

Трансфери другим нивоима власти Покрајински завод за заштиту
споменика културе

1,000,000

1,000,000

463

Трансфери другим нивоима власти ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

150,000

150,000

481

Дотација невладиним организацијама верске организације

424

Специјализоване услуге-Департмант
архитектуре

512
511

Куповина опреме-видео надзор
објеката културе
Изградња објекта-опремање локалитета
Арача
ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва

12010002

0
150,000

150,000

600,000

400,000

1,000,000

4,000,000

1,000,000

5,000,000

2,620,000

0

0

2,620,000

481

Дотација невладиним организацијама према конкусу за културу

2,500,000

2,500,000

424

Специјализоване услуге- доприноси за
самосталног уметника

120,000

120,000

481
424

ПРОЈЕКАТ -културне
манифестације од значаја
Дотација невладиним организацијама
Специјализоване услуге

1201П002
80
81

700,000

425

77

79

0

Текуће поправке и одржавање- музеја
"КОТАРКА"

76

78

0

3,500,000

0

0

0

0

3,500,000

3,500,000
0
3,500,000

Услуге емитовања и издаваштва

830

ПА 004 Остваривање и
унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

12010004

8,000,000

8,000,000

82

423

Услуге по уговору

2,000,000

2,000,000

83

481

Дотације невладиним организацијама*
Јавни конкурси за информисање

6,000,000

6,000,000

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

1801

14,100,000

0

0

14,100,000

9,200,000

0

0

9,200,000

Здравство некласификовано на
другом месту

760

18010001
84
84/1

464
512

18010002

ПА 001 - Функционисање установа
примарне здравствне заштите
Трансфери здравственим
организацијама
Куповина опреме -возило за дијализу
ПА 002 - Мртвозорство

85

472

86

464

18010003

Здравствена заштита према посебним
прописима
ПА 003 - Спровођење активности
из области друштвене бриге за
јавно здравље
Трансфери здравственим

4,700,000
4,500,000
300,000

4,700,000
4,500,000
0

300,000

2,000,000
2,000,000

0

0

300,000

0

300,000

0

2,000,000
2,000,000
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Број: 7

организацијама
1801П001
87

464

ПРОЈЕКАТ-репрограмирање дуга
Дома здравља
Трансфери здравственим
организацијама

511

ПРОЈЕКАТ-реконструкција објекта
Дома Здравља
Пројектно планирање

1801П002
88

89

463

90

463

09010006
91

472

09010006

93
94
95
96
97

43,081,000

22,050,000

0

65,131,000

2,200,000

7,000,000

0

9,200,000

2,200,000

7,000,000

0

9,200,000

1,200,000

2,000,000

3,200,000

1,000,000

5,000,000

6,000,000

24,100,000

4,050,000

0

28,150,000

ПА 0007 – Подршка рађању и
родитељству

5,000,000

0

0

5,000,000

Накнада за социјалну заштиту из
буџета- рођење детета

5,000,000

ПА 0007 - Подршка старим лицима
и/или особама са инвалидитетом
Трансфер од других новоа власти Функционисање клуба за дневни
боравак
Трансфер од других новоа власти Пројекат помоћ у кући -геронто
домаћице

5,000,000

19,100,000

4,050,000

463

Текући трансфери другим нивоима
власти-Саветодавно терапијске услуге и
лични пратилац детета

1,000,000

1,000,000

472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета-Ужина за децу у основној школи

2,000,000

472

Накнада за социјалну заштиту -Превоз
ђака средњошколаца

10,000,000

472

Накнада за социјалну заштиту - домски
смештај ученика средњих школа

1,500,000

472

Накнада за социјалну заштиту -превоз
студената

472

Накнада за социјалну заштиту општинске стипендије

100,000

0

23,150,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000

13,000,000
1,500,000

50,000

150,000

4,500,000

4,500,000

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту

070

09010001

98

472

99

472

100

463

ПА 0001 - Подршка материјално
угрожених лица/породица
Накнада за социјалну заштиту из
буџета -учешће у проj. Комесаријата за
избеглице
Накнада за социјалну заштиту из
буџета - народна кухиња
Текући трансфери другим нивоима
власти-ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД НОВИ
БЕЧЕЈ
411000 Плате и накнаде запосленом
412000 Соц. Допр. на терет послод.
421000 Сталне трошкове
423000 услуге по уговору
425000 текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
465000 Остале донације и трансфери
472000 Материјална подршка лицима у
стању соц.потребе
472000 Трошкови сахрана
511000 Зграде и грађевински објекти

09010003

ПА 0003 - Подршка социохуманитарним организацијама
101

481

Дотација невладиним организацијама

102

481

Дотација невладиним организацијама*
инвалидна удржења

481

ПА 0005 - Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Дотација невладиним организацијама

472

Социјална заштита
некласификована на другом месту
ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ
Накнада за социјалну заштиту

09010005
103

090

0901П001
104

2003

100,000

2,500,000
2,500,000

ПА 0006 – Подршка деци и
породици са децом

92

100,000

100,000

0

Породица и деца

040

0

0

Старост

020

09010007

0

2,500,000
2,500,000

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901

100,000

ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

13,371,000

11,000,000

1,000,000

11,000,000

0

12,000,000

2,800,000

9,571,000

24,371,000

2,800,000

0

0

9,571,000

3,770,000

3,770,000

351,000

351,000

600,000

600,000

500,000

500,000

400,000

400,000

300,000

300,000

200,000

200,000

3,100,000

3,100,000

350,000

350,000

0

0

1,800,000

0

0

1,800,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

1,110,000
1,110,000

0

0
0

1,110,000
1,110,000

500,000
500,000

0

0

500,000
500,000

9,840,000

0

0

9,840,000
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Средње образовање

920

20030001

ПА 0001 - Функционисање средњих
школа
105

463

2003П001
106

463

Транфери другим нивоима власти
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
414000 Социјал. давања запослен.
415000 Накнада за превоз радника
416000 Наг., бон. и остали расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал
482000 Пор. обавезне таксе и казне
511000 Капитал. Одрж. објеката
512000 Куповина опреме
515000 Нематеријална имовина

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Транфери другим нивоима власти
ПРОГРАМ 9 - Основно образовање
и васпитање

2002
20020001
912

107

108

109

110

463

463

463

463

ПА 0001 - Функционисање основних
школа
Основно образовање
Транфери другим нивоима власти
ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ
414000 Соц. давања запосленима
415000 Накнада за превоз радника
416000 Наг., бон. и остали расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал
482000 Пор.обавезне таксе и казне
483000 Новч. Казне по реш. Суда
511000 Капитал. Одрж. објеката
512000 Куповина опреме

9,690,000

0

0

9,690,000

9,690,000

0

0

9,690,000
0
1,330,000
240,000
2,500,000
250,000
550,000
2,600,000
1,000,000
80,000
100,000
1,000,000
40,000

1,330,000
240,000
2,500,000
250,000
550,000
2,600,000
1,000,000
80,000
100,000
1,000,000
40,000

150,000
150,000

0

0

150,000
150,000

61,296,000

35,000,000

0

96,296,000

41,746,000

0

0

41,746,000

10,950,000

0

0

10,950,000

400,000

0
1,500,000
500,000
4,400,000
550,000
730,000
730,000
270,000
1,370,000
100,000
200,000
100,000
500,000
0
8,510,000
0
400,000

520,000
3,690,000
400,000
980,000
830,000
1,200,000
90,000
100,000
300,000
0

520,000
3,690,000
400,000
980,000
830,000
1,200,000
90,000
100,000
300,000
0

1,500,000
500,000
4,400,000
550,000
730,000
730,000
270,000
1,370,000
100,000
200,000
100,000
500,000

Транфери другим нивоима власти
ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ" Н. БЕЧЕЈ
415000 Накнада за превоз радника
416000 Награде, бонуси и остали
расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал
482000 Пор. обавезне таксе и казне
511000 Капитал. Одрж. објеката
512000 Куповина опреме
414000 Соц. давања запосленима

8,510,000

Транфери другим нивоима власти
ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н. МИЛОШЕВО
414000 Социј. давања запосленима
415000 Накнада за превоз радника
416000 Наг., бон. и остали расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал
482000 Пор. обавезне таксе и казне
483000 Новч. Казне по реш. Суда
511000 Капитално одржавање зграда
512000 Куповина опреме
515000 -куповина књига

8,841,000

Транфери другим нивоима власти
ОШ "С. МИЛАН УЧА" КУМАНЕ
414000 Социј. давања запосленима
415000 Накнада за превоз радника
416000 Наг., бон. и остали расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал

7,390,000

0

0

0

0

140,000
1,400,000
235,000
3,670,000
300,000
500,000
196,000
465,000
1,210,000
15,000
100,000
100,000
480,000
30,000

2,130,000
220,000
3,000,000
240,000
280,000
170,000
320,000
600,000

8,841,000
140,000
1,400,000
235,000
3,670,000
300,000
500,000
196,000
465,000
1,210,000
15,000
100,000
100,000
480,000
30,000

0

0

7,390,000
0
2,130,000
220,000
3,000,000
240,000
280,000
170,000
320,000
600,000
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482000 Пор. обавезне таксе и казне
512000 Куповина опреме

`

111

463

2002П001

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
112
113

114
115
116

6,055,000

0

0

40,000
1,200,000
305,000
1,900,000
350,000
250,000
250,000
1,200,000
60,000
0
500,000

15,100,000

110,000
320,000
0
6,055,000
40,000
1,200,000
305,000
1,900,000
350,000
250,000
250,000
1,200,000
60,000
0
500,000

35,000,000

0

50,100,000

463
511

Капитално изградња и одржавање
зграда и објеката

13,000,000

35,000,000

4,450,000
3,200,000
250,000
1,000,000

0

0

422
424
426

ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ
ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА
Трoш. превоза ђака основне школе
Специјализоване услуге
Материјал

4,450,000
3,200,000
250,000
1,000,000

67,900,000

9,000,000

0

76,900,000

1,200,000
100,000

0
0

0

1,200,000
100,000

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701

2,100,000

2,100,000
48,000,000

Јавни ред и безбедност
некласификов. на другом месту

360

117

423

ПА 0002 - Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре*савет
за безбедност саобраћаја
Услуге по уговору

118
119

425
512

Текуће поправке и одржавање
локалних путева и улица
Куповина опреме

07010001

1,000,000
100,000

1,000,000
100,000

Друмски саобраћај

451

07010002
120

424

121

425

122

511

123

5114

ПА 0002 - Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање*
локалних путева и улица И пружних
прелаза
Капитално изградња и одржавање
путева
Пројектно планирање (паркинг код
Дома здравља, путеви и стазе Иве Лоле
Рибара, кружни ток Кумане, пешачке
стазе Бочар, аутобуска
стајалишта*уговор са Апв)

124

511

Куповина зграда и објеката (паркинг
Дома Здравља)

125

425

ПРОЈЕКАТ -Зимска служба
Текуће поправке и одржавање

0701П001

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401

61,700,000
5,500,000

9,000,000

0

19,000,000

70,700,000
5,500,000

19,000,000

20,000,000

5,000,000

25,000,000

10,000,000

4,000,000

14,000,000

7,200,000

7,200,000

5,000,000
5,000,000

0

0

5,000,000
5,000,000

18,400,000

35,000,000

0

53,400,000

2,200,000

1,000,000

0

3,200,000

2,200,000

1,000,000

0

3,200,000

1,200,000
1,200,000

0

0

1,200,000
1,200,000

0

49,000,000
7,000,000

Смањење загађености

530

04010002

ПА 002 - Праћење квалитета
елемената животне средине
126

424

Специјализоване услуге
Заштита биљног и животињског
света

540

04010003
424

ПА 003- Заштита природе
Специјализоване услуге

425

15,000,000
7,000,000

34,000,000

128

Управљање отпадним водама
ПА 006 - Управљање отпадним
водама
Текуће поправке и одржавања

129
130

511
5114

Капитално изградња и одржавање
зграда и објеката
Пројектно планирање (пречистач)

7,000,000
1,000,000

32,000,000
2,000,000

0

0

127
520

04010004

510

110,000
320,000

Капитални транфери другим нивоима
власти

2002П002

04010005

Транфери другим нивоима власти
ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" БОЧАР
414000 Социј. давања запосленима
415000 Накнада за превоз радника
416000 Наг., бон. и остали расходи
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
425000 Тек. поправке и одржавања
426000 Материјал
482000 Пор. обавезне таксе и казне
424000 Специјализоване услуге
512000 Куповина опреме

14

Број: 7

39,000,000
3,000,000

Управљање отпадом
ПА 005 - Управљање комуналним
отпадом

0

0
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131

424

Специјализоване услуге

424

ПА 006 - Управљање осталим
врстама отпада
Специјализоване услуге

04010006
132

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Радови на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног
земљишта

0101

421

15

Број: 7
0

0

0

0

0
0

48,140,000

23,800,000

0

71,940,000

6,000,000
5,000,000

0

0

6,000,000
5,000,000

133

424

ПА 0001 - Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Специјализоване услуге

134

481

Дотација удуржењима грађана

1,000,000
500,000
500,000

0

424
426

ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ
Специјализоване услуге
материјал

0

135
136

1,000,000
500,000
500,000

8,000,000
8,000,000

0

0

425

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
текуће поправке и одржавања

8,000,000
8,000,000

5,500,000
5,500,000

5,500,000
5,500,000

0

425

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА АТАРСКИХ
ПУТЕВА И ПРОПУСТА
текуће поправке и одржавања

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

0

0

424

ПРОЈЕКАТ - ПОЉОЧУВАРСКА
СЛУЖБА
Специјализоване услуге

11,000,000
11,000,000

1,500,000
1,500,000

0

0

424

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА
ПЛОДНОСТИ И СТУДИЈСКА
ИСТРАЖИВАЊА
Специјализоване услуге

1,500,000
1,500,000

13,040,000
34,000
1,000,000
6,000
11,500,000
500,000

17,300,000

0

422
423
426
512
485

ПРОЈЕКАТ - Повећање ефикасности
заштите од поплава у општини
помоћу паметног мерења -ИПА
пројекат
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Трошкови материјала
Куповина опреме
Накнада штете

30,340,000
34,000
10,000,000
6,000
19,800,000
500,000

1,200,000

0

0

1,200,000

01010001

0101П001

0101П002
137
0101П003
138
0101П004
139

0101П005
140

0101П009
141
142
143
144
145

ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног земљишта од
пожара

0101П006
146
147

425
426

148
149

424
426

0101П007

1502

текуће поправке и одржавање опреме и
објеката
материјал
ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног земљишта од
града
Специјализоване услуге
материјал
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1,000,000

1,000,000

9,000,000
8,300,000

1,000,000
200,000

1,000,000
200,000

900,000
500,000
400,000

1,000,000

0

1,900,000
500,000
1,400,000

28,570,000

16,850,000

0

45,420,000
0

120,000
120,000

0

0

120,000
120,000

2,500,000
2,500,000

0

0

2,500,000
2,500,000

23,000,000
5,000,000
1,000,000
16,500,000
500,000

1,000,000

0

24,000,000
5,000,000
2,000,000
16,500,000
500,000

50,000
50,000

50,000
50,000

0

100,000
100,000

2,900,000
800,000
1,600,000
500,000

15,800,000
6,800,000
9,000,000

0

18,700,000
7,600,000
10,600,000
500,000

1,000,000

Развој туризма

473

15020001
423

ПА 0001 - управљање развојем
туризма
Услуге по уговору

423

ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА
ПРОМОЦИЈА
Услуге по уговору

152
153
154
155

421
423
424
426

ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за
општину
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал

156

424

ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА
Специјализоване услуге

424
511
485

ПРОЈЕКАТ -Рехабилитација
заједничког природног и културног
наслеђа за будући развој регионаИПА ПРОЈЕКАТ
Специјализоване услуге
Изградња зграда и објеката
Накнада штете

150
15020002
151
1502П005

1502п006

1502п006
157
158
159

1,000,000
0
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ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501

16

Број: 7

7,000,000

0

1,000,000

8,000,000

7,000,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000

0

0

7,000,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000

0

0

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

124,000,000

129,000,000

0

253,000,000

7,000,000

0

0

7,000,000

вишенаменски развојни пројекти

474

15010002
160
161
162

424
426
463

ПА 002 – Мере активне политике
запошљавања
Специјализоване услуге
материјал
Транфери другим нивоима власти-НСЗ

465

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ
Остале донације и трансфери

1501П002
164

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1102

Развој заједнице

620

11020002

ПА 002 - Одржавање јавних
зелених површина
165

424

11020003

Специјализоване услуге
ПА 0003- Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

166

424

11020004

Специјализоване услуге

ПА 0004 - Зоохигијена
167
168

424
485

11020005

7,000,000

3,000,000

0

0

3,000,000

16,000,000

Специјализоване услуге
Вансудска поравнања

11,000,000
5,000,000

ПА 005 - Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца

1,500,000

169

424

Специјализоване услуге

170

425

Текуће поправке и одржавање

171

425

ПА 006 - државање гробаља и
погребне услуге
Текуће поправке и одржавања

3,100,000
3,000,000

172

511

Капитално одржавање и изградња
објеката*капела у Н.Милошеву

100,000

11020006

7,000,000

3,000,000
3,000,000

0

0

16,000,000
11,000,000
5,000,000

0

0

1,500,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

0

0

3,100,000
3,000,000
100,000

Водоснабдевање

630

11020008
173

425

174

511

175

5114

ПА 008 - Управљање и снабдевање
водом за пиће
Текуће поправке и одржавања
Капитално одржавање и изградња
објеката (водоводна мрежа и фабрика
воде)
Пројектно планирање (Водовод Нови
Бечеј, Кумане, реконструција водовода
Бочар, хидрантски вод Бочар, фабрика
воде, Хидрантски вод Акача, )

424

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ЕКО ЧЕСМЕ У
КУМАНУ
Специјализоване услуге

1102П001
176

51,000,000
4,000,000

116,000,000

0

167,000,000
4,000,000

37,000,000

115,000,000

152,000,000

10,000,000

1,000,000

11,000,000

5,500,000
5,500,000

0

0

5,500,000
5,500,000

36,900,000

13,000,000

0

49,900,000

Улична расвета

640

11020001

ПА 001 - Управљање/одржавање
јавним осветљењем
177
178

421
425

179

511

180

5114

Стални трошкови-улична расветаснабдевање
Текуће поправке и одржавања
Капитално одржавање и изградња
објеката
Пројектно планирање (Арача, спајање
2 кружна тока, улаз у Кумане, улаз у
Бочар)
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101

17,300,000
4,600,000
10,000,000

17,300,000
4,600,000
13,000,000

23,000,000

5,000,000

5,000,000

48,500,000

0

0

48,500,000
0
0

6,500,000

0

0

6,500,000

Развој заједнице

620

11010001

ПА 001 - Просторно и урбанистичко
планирање
181
182

424
482

183

5114

Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе и казне
Пројектно планирање (лука,
пристаниште, и други пројекти)

424

ПА 002 - Спровођење
урбанистичких и просторних
планова
Специјализоване услуге

11010002
184

3,000,000
500,000

3,000,000
500,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000
5,000,000

0

0

9,000,000
5,000,000
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424

Специјализоване услуге

186

511

ПА 003 - Управљање грађевинским
земљиштем
Капитално одржавање и изградња
објеката

187

424

ПА 004 - Стамбена подршка
Специјализоване услуге

185
11010003

11010004

11010005

ПА 005 - Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда
188
188/1

481
511

4,000,000

0

0

2,000,000

2,000,000
2,000,000

0
0

0

0

0
0

31,000,000

0

0

31,000,000

Дотација удружењима грађана
Куповина објекта

1,000,000
30,000,000

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

233,375,000

43,630,000

3,600,000

280,605,000

80,095,000

13,930,000

0

94,025,000

80,095,000

13,930,000

0

94,025,000

76,095,000
39,003,000

7,930,000
538,000

0

84,025,000
39,541,000

6,982,000
4,781,000
200,000
1,500,000
500,000
800,000
5,211,000
650,000
2,060,000
1,900,000
1,043,000
9,765,000
150,000
1,550,000

96,000
60,000

ПУ "ПАВА СУДАРСКИ" НОВИ
БЕЧЕЈ

4.02

4,000,000

2,000,000

17

Број: 7

1,000,000
30,000,000

Предшколско образовање

911

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001

189

411

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

412
465
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
512

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
остале дотације и трансфери
Накнада у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде запосленим
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Куповина опреме

511

ПРОЈЕКАТ - КАПИТАЛНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА
Зграде и грађевински објекти

20010001

2001П001
204

4.03
820

1201
12010001
205

411

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

412
465
413
414
416
421
422
423
424
425
426
512
515

4.04
820

1201
12010001
219

411

220
221
222
223
224
225
226
227
228

412
465
413
414
415
416
421
422
423

7,078,000
4,841,000
200,000
1,500,000
500,000
800,000
7,917,000
650,000
2,060,000
2,100,000
1,043,000
13,165,000
150,000
2,480,000

2,706,000

200,000
3,400,000
930,000

4,000,000
4,000,000

6,000,000
6,000,000

0

10,000,000
10,000,000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ
БЕЧЕЈ

10,390,000

150,000

0

10,540,000

КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

10,390,000

150,000

0

10,540,000

10,390,000
5,123,000

150,000

0

10,540,000
5,123,000

ПА 0001 – Функционисање
локалних установа културе
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
остале дотације и трансфери
Накнада у натури
Социјална давања запосленим
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Куповина опреме
Нематеријална основна средстава

913,000
671,000

913,000
671,000
0
300,000
100,000
600,000
163,000
600,000
650,000
350,000
350,000
120,000
600,000

300,000
100,000
600,000
163,000
600,000
650,000
350,000
350,000
120,000
450,000

150,000

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ

21,200,000

310,000

0

21,510,000

КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

21,200,000

310,000

0

21,510,000

21,200,000
6,382,000

310,000

0

21,510,000
6,382,000

ПА 0001 – Функционисање
локалних установа културе
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
остале дотације и трансфери
Накнада у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору

1,144,000
860,000
0
300,000
300,000
3,700,000
100,000
1,550,000

100,000

1,144,000
860,000
0
0
300,000
300,000
3,700,000
100,000
1,650,000
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229
230
231
232

424
425
426
482

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Порези, обавезне таксе и казне

3,100,000
1,000,000
900,000
64,000

233
234

511
512

Капитално одржавање
објеката*реконструкција фасаде
Куповина опреме

1,000,000
800,000

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР "ЈЕДИНСТВО" НОВИ
БЕЧЕЈ

4.05
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210,000

3,310,000
1,000,000
900,000
64,000
1,000,000
800,000

10,660,000

16,500,000

0

27,160,000

10,660,000

16,500,000

0

27,160,000

10,660,000
3,766,000

16,500,000

0

27,160,000
3,766,000

Услуге спорта и рекреације

810

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301
13010004
235

411

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

412
465
413
414
421
422
423
424
425
426
482
511
512

ПА 004-Функционисање локалних
спортских установа
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
остале дотације и трансфери
Накнаде у натури
Социјална давања запосленим
сталне трошкове
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Улагања у објекте
Улагања у опрему

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ

4.06

680,000
386,000
27,000
250,000
1,490,000
50,000
600,000
100,000
2,000,000
500,000
11,000
500,000
300,000

15,000,000
1,500,000

20,130,000

1,500,000

3,600,000

25,230,000

20,130,000

1,500,000

3,600,000

25,230,000

13,160,000
4,200,000

0

3,600,000

16,760,000
4,200,000

680,000
386,000
27,000
250,000
1,490,000
50,000
600,000
100,000
2,000,000
500,000
11,000
15,500,000
1,800,000

Туризам

473

1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15020001
249

411

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

412
465
413
414
415
421
422
423
424
425
426
485
482
512

ПА 0001 - управљање развојем
туризма
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
остале дотације и трансфери
Накнада у натури
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал
Новчане казне
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема

264
265

421
423

ПА 0002 - туристичка промоција
Стални трошкови
Услуге по уговору

266
267
268
269
270

421
422
423
424
426

ПРОЈЕКАТ - ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ
ДАНИ
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал

271
272
273
274
275

421
423
424
425
426

276
277
278
279
280

15020002

3,600,000

20,000
500,000

752,000
471,000
30,000
485,000
100,000
1,000,000
382,000
2,500,000
4,120,000
500,000
1,700,000
0
20,000
500,000

1,150,000
200,000
950,000

0

0

1,150,000
200,000
950,000

800,000
250,000
0
320,000
180,000
50,000

0

0

800,000
250,000
0
320,000
180,000
50,000

ПРОЈЕКАТ - ХОСТЕЛ
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
материјал

2,000,000
100,000
600,000
250,000
1,000,000
50,000

1,000,000

0

3,000,000
100,000
600,000
250,000
2,000,000
50,000

ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал

1,920,000
400,000

0

0

421
422
423
424
426

1,920,000
400,000
0
500,000
500,000
520,000

0

0

424
425

ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ И
ПРОМОЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања

800,000
150,000
650,000

1502П001

1502П007

1502П002

1502П003
281
282

752,000
471,000
30,000
485,000
100,000
1,000,000
382,000
2,500,000
520,000
500,000
1,700,000

1,000,000

500,000
500,000
520,000
800,000
150,000
650,000
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ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА СТАЗЕ
ЗДРАВЉА
Услуге по уговору
материјал

300,000
250,000
50,000

500,000
500,000

0

800,000
750,000
50,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ
БЕЧЕЈ

39,400,000

0

0

39,400,000

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

22,300,000

0

0

22,300,000

06020002

ПА 0002 - Функционисање месних
заједница

22,300,000

0

0

22,300,000

5,776,000

0

0

5,776,000

1502П004
283
284

423
426

4.07

133

285

411

286
287
288
289
290

412
465
413
416
423

средства буџета општине
Остале опште услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Накнада у натури
Награде и бонуси
Услуге по уговору
средства самодоприноса и других
прихода месне заједнице по свим
функцијама и програмима

620

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

421
422
423
424
425
426
472
482
511
512

Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Једнократне помоћи
Порези, обавезне таксе и казне
Изградња зграда и објеката
Машине и опрема
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102

3,150,000

3,150,000

564,000
353,000
9,000
150,000
1,550,000

564,000
353,000
9,000
150,000
1,550,000

33,624,000

0

0

33,624,000

16,524,000
1,500,000
200,000
3,000,000
3,780,000
3,500,000
4,100,000
191,000
53,000

0

0

16,524,000
1,500,000
200,000
3,000,000
3,780,000
3,500,000
4,100,000
191,000
53,000
0
200,000

5,000,000

0

0

5,000,000

5,000,000

0

0

5,000,000

200,000

Развој заједнице

620

11020003

ПА 0003- Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
301

425

Текуће поправке и одржавање

5,000,000

5,000,000

Водоснабдевање

630

11020008
302

511

ПА 008 - Управљање и снабдевање
водом за пиће
Капитално одржавање и изградња
објеката

0

0

0

0
0

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

4,000,000

0

0

4,000,000

07010002

ПА 0002 - Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

4,000,000

0

0

4,000,000

Друмски саобраћај

451

303

425

2002
20020001
912

304

463

Текуће поправке и одржавање
локалних путева и улица

4,000,000

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање
и васпитање

600,000

0

0

600,000

600,000

0

0

600,000

ПА 0001 - Функционисање основних
школа
Основно образовање
Трансфер других нивоа власти

4,000,000

600,000

600,000

1801

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

500,000

0

0

500,000

18010003

ПА 0003 – спровођење активности
из области друштвене бриге за
јавно здравље

500,000

0

0

500,000

500,000

0

0

500,000

760

305

464

1301

13010001
810

306

425

Здравство некласификовано на
другом месту
Трансфери здравственим
организацијама

500,000

500,000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

5,500,000

0

0

5,500,000

ПА 001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање

5,500,000
5,500,000
1,000,000

0
0

0
0

5,500,000
5,500,000
1,000,000
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4,500,000

4,500,000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1,500,000

0

0

1,500,000

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
дотације невладиним организацијама

1,500,000
1,500,000
1,500,000

0
0

0
0

1,500,000
1,500,000
1,500,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО
МИЛОШЕВО

35,460,000

6,000,000

0

41,460,000

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

26,460,000

0

0

26,460,000

06020002

ПА 0002 - Функционисање месних
заједница

26,460,000

0

0

26,460,000

средства буџета општине

3,335,000

0

0

3,335,000

Остале опште услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Награде и бонуси

3,335,000
2,520,000

0

0

3,335,000
2,520,000

12010002
820

308

481

4.08

133

309

411

310
311
312

412
465
416

средства самодоприноса и других
прихода месне заједнице по свим
функцијама и програмима

6,000,000

0

38,125,000

23,125,000
1,155,000

0

0

23,125,000
1,155,000
0
2,000,000
1,200,000
270,000
600,000
900,000
12,000,000
4,500,000
500,000

0

6,000,000

0

6,000,000

0

6,000,000
6,000,000

0

6,000,000
6,000,000

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

5,000,000

0

0

5,000,000

5,000,000
5,000,000

0

0

511

ПА 006 - Одржавање гробаља и
погребне услуге
Изградња зграда и објеката

5,000,000
5,000,000

0

0

0

511

ПА 008 - Управљање и снабдевање
водом за пиће
Изградња зграда и објеката

0
0

421
422
423
424
425
426
482
483
511
512

Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне
Изградња зграда и објеката
Машине и опрема
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401
04010004
323

511

1102
11020006
324
11020008
325

452,000
280,000
83,000

32,125,000

620

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

452,000
280,000
83,000

ПА 004 - Управљање отпадним водама
Изградња зграда и објеката

2,000,000
1,200,000
270,000
600,000
900,000
12,000,000
4,500,000
500,000

1801

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

250,000

0

0

250,000

18010003

ПА 0003 – спровођење активности
из области друштвене бриге за
јавно здравље

250,000

0

0

250,000

250,000

0

0

250,000

760

326

464

1301

13010001
810

327

481

1201

12010002
820

328

481

Здравство некласификовано на
другом месту
Трансфери здравственим
организацијама

250,000

250,000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1,700,000

0

0

1,700,000

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
дотације невладиним организацијама

1,700,000
1,700,000
1,700,000

0
0

0
0

1,700,000
1,700,000
1,700,000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

2,050,000

0

0

2,050,000

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
дотације невладиним организацијама

2,050,000
2,050,000
2,050,000

0
0

0
0

2,050,000
2,050,000
2,050,000
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ

9,180,000

4,370,000

0

13,550,000

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

8,590,000

810,000

0

9,400,000

06020002

ПА 0002 - Функционисање месних
заједница

8,590,000

810,000

0

9,400,000

средства буџета општине

3,771,000

0

0

3,771,000

Остале опште услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Социјална давања запосленим
Награде и бонуси
Стални трошкови
Услуге по уговору

3,771,000
1,465,000

0

0

3,771,000
1,465,000

4.09

133

329

411

330
331
332
333
334
335

412
465
414
416
421
423

средства самодоприноса и других
прихода месне заједнице по свим
функцијама и програмима
620

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

421
422
423
424
425
426
472
481
482
512

Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада за социјалну заштиту
дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401
04010006
346

511

ПА 006 -Управљање осталим врстама
отпада
Изградња зграда и објеката

292,000
157,000
50,000

292,000
157,000
50,000
0
807,000
1,000,000

807,000
1,000,000

5,409,000

4,370,000

0

9,779,000

4,819,000
1,160,000

810,000

0

5,629,000
1,160,000
0
400,000
765,000
1,704,000
510,000
200,000
460,000
30,000
400,000

400,000
765,000
894,000
510,000
200,000
460,000
30,000
400,000

810,000

0

3,560,000

0

3,560,000

0

3,560,000
3,560,000

0

3,560,000
3,560,000

1801

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

200,000

0

0

200,000

18010003

ПА 0003 – спровођење активности
из области друштвене бриге за
јавно здравље

200,000

0

0

200,000

Здравство некласификовано на
другом месту
Трансфери здравственим
организацијама

200,000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

260,000

0

0

260,000

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
дотације невладиним организацијама

260,000
260,000
260,000

0
0

0
0

260,000
260,000
260,000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

130,000

0

0

130,000

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
дотације невладиним организацијама

130,000
130,000
130,000

0
0

0
0

130,000
130,000
130,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР

6,860,000

870,000

0

7,730,000

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

5,410,000

870,000

0

6,280,000

06020002

ПА 0002 - Функционисање месних
заједница

5,410,000

870,000

0

6,280,000

средства буџета општине

2,300,000

0

0

2,300,000

Остале опште услуге
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале дотације и трансфери
Услуге по уговору

2,300,000
618,000

0

0

2,300,000
618,000

760

347

464

1301

13010001
810

348

481

1201

12010002
820

349

481

4.10.

133

350

411

351
352
353

412
465
423

110,000
72,000
1,500,000

200,000

110,000
72,000
1,500,000

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј
средства самодоприноса и других
прихода месне заједнице по свим
функцијама и програмима
620

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

421
422
423
424
425
426
441
481
482
483

364
365

511
512

Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова
Кап. изг. и одржавање зграда и
објеката
Машине и опрема
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4,560,000

870,000

0

5,430,000

3,110,000
670,000
30,000
600,000
300,000
790,000
450,000

870,000
0
0
0
0
870,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,980,000
670,000
30,000
600,000
300,000
1,660,000
450,000
0
50,000
20,000
0

50,000
20,000

0
200,000

0
200,000

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

1801

ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

50,000

0

0

50,000

18010003

ПА 0003 – спровођење активности
из области друштвене бриге за
јавно здравље

50,000

0

0

50,000

760

366

464

1201

12010002
820

367

481

Здравство некласификовано на
другом месту
Трансфери здравственим
организацијама

50,000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

400,000

0

0

400,000

ПА 002 - Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

400,000

0

0

400,000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301

13010001
810

368

481

369

511

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Кап. изг. и одржавање зграда и
објеката

50,000

400,000

400,000

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

1,000,000

900,000

900,000

100,000

100,000

Укупно раздео 4

867,400,000

319,830,000

4,600,000

1,191,830,000

УКУПНИ РАСХОДИ

932,235,000

319,830,000

4,600,000

1,256,665,000

III –ПОСЕБАНДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Члан 5.
Средства из буџета у износу од 1.256.665.000,00 динара распоређујусе попрограмској класификацији,и
то:

1.РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА

Назив
Програм 1.
планирање
Програм 2.
Програм 3.
Програм 4.
Програм 5.
Програм 6.
Програм 7.
Програм 8.

Средства из
буџета

Средства из
других
нивоа
власти

Сопствени
и други
приходи

48,500,000
134,000,000
7,000,000
48,700,000
48,140,000
18,400,000
71,900,000
80,095,000

0
129,000,000
0
18,350,000
23,800,000
44,560,000
9,000,000
13,930,000

0
0
1,000,000
3,600,000
0
0
0
0

Планирана
Укупна
средства

Локални развој и просторно
Комунална делатност
Локални економски развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
Предшколско васпитање

48,500,000
263,000,000
8,000,000
70,650,000
71,940,000
62,960,000
80,900,000
94,025,000

17. мај 2018.
Програм
Програм
Програм
Програм

Службени лист општине Нови Бечеј

9. Основно образовање
10. Средње образовање
11. Социјална и дечја заштита
12. Примарна здравствена заштита

Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Локална самоуправа
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
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61,896,000
9,840,000
43,081,000

35,000,000
0
22,050,000

0
0
0

96,896,000
9,840,000
65,131,000

15,100,000
56,890,000
45,520,000
187,838,000

0
1,860,000
20,600,000
1,680,000

0
0
0
0

15,100,000
58,750,000
66,120,000
189,518,000

54,335,000

0

0

54,335,000

1,000,000
932,235,000

0
319,830,000

0
4,600,000

1,000,000
1,256,665,000

2.ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА АКТИВНОСТИМА

Шифра

Програм

1

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Средства из
буџета

3

4

2

1101

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
планирање

48,500,000

Средства из
других
нивоа
власти

0

Сопствени
и други
приходи

Планирана
Укупна
средства

6

7
0

48,500,000

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

6,500,000

0

0

6,500,000

1101-0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова

9,000,000

0

0

9,000,000

1101-0003

Управљање грађевинским земљиштем

2,000,000

0

0

2,000,000

1101-0004

Стамбена подршка

0

0

0

0

1101-0005

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Програм 2. Комуналне делатности

31,000,000

0

0

31,000,000

134,000,000

129,000,000

0

263,000,000

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

36,900,000

13,000,000

0

49,900,000

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

7,000,000

0

0

7,000,000

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

8,000,000

0

0

8,000,000

1102

1102-0004

Зоохигијена

16,000,000

0

0

16,000,000

1102-0005

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

1,500,000

0

0

1,500,000

1102-0006

Одржавање гробаља и погребне услуге

8,100,000

0

0

8,100,000

1102-0007

Прозводња и дистрибуције топлотне енергије

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

51,000,000

116,000,000

0

167,000,000

1102-0009

Остале комуналне услуге -НЕ ПОСТОЈИ У 2018

0

0

0

0

1102-П001

ПРОЈЕКАТ - израда еко чесме у Куману
Програм 3. Локални економски развој

5,500,000

0

0

5,500,000

7,000,000

0

1,000,000

8,000,000

1501-0001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

0

0

0

0

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

7,000,000

0

0

7,000,000

1501

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва

1501-П001

ИПА ПРОЈЕКАТ

0

0

0

0

1501-П002

ПРОЈЕКАТ - Средства од других нивоа власти за
финансијску подршку привреди
Програм 4. Развој туризма

0

0

1,000,000

1,000,000

48,700,000

18,350,000

3,600,000

70,650,000

13,280,000

0

3,600,000

16,880,000

3,650,000

0

0

3,650,000

800,000

0

0

800,000

1,000,000

0

3,000,000

1502
1502-0001
1502-0002

Управљање развојем туризма

1502-П001

ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани

1502-П002

ПРОЈЕКАТ - ХОСТЕЛ

2,000,000

1502-П003

ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ

1,920,000

0

0

1,920,000

1502-П004

ПРОЈЕКАТ - одржавање музејских објеката

800,000

0

0

800,000

1502-П005

ПРОЈЕКАТ - изградња туристичког кампа

0

0

0

0

1502-П006

ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља

300,000

500,000

0

800,000

1502-П007

ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину

23,000,000

1,000,000

0

24,000,000

1502-П008

ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА

50,000

50,000

0

100,000

2,900,000

15,800,000

0

18,700,000

48,140,000

23,800,000

0

71,940,000

6,000,000

0

0

6,000,000

1502-П009
0101
0101-0001

Туристичка промоција

ПРОЈЕКАТ -Рехабилитација заједничког природног и
културног наслеђа за будући развој региона-ИПА
ПРОЈЕКАТ
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

0101-П001

ПРОЈЕКАТ - пошумљавање

0101-П002

ПРОЈЕКАТ - одводњавање пољопривредног земљишта

1,000,000

0

0

1,000,000

8,000,000

0

0

8,000,000

0101-П003

ПРОЈЕКАТ - израда атарских путева

5,500,000

5,500,000

0

11,000,000

0101-П004

ПРОЈЕКАТ - пољочуварска служба

11,000,000

0

0

11,000,000

1,500,000

0

0

1,500,000

13,040,000

17,300,000

0

30,340,000

0101-П005

ПРОЈЕКАТ - контрола плодности
ПРОЈЕКАТ - Повећање ефикасности заштите од поплава
у општини помоћу паметног мерења -ИПА пројекат

0101-П006

ПРОЈЕКАТ - заштита пољопривредног земљишта од
пожара

1,200,000

0

0

1,200,000

0101-П007

ПРОЈЕКАТ - заштита пољопривредног земљишта од
града

900,000

1,000,000

0

1,900,000

0101-П008

ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске зоне у Куману
Програм 6. Заштита животне средине

0401
0401-0001

Управљање заштитом животне средине

0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

0

0

0

0

18,400,000

44,560,000

0

62,960,000

0

0

0

0

2,200,000

1,000,000

0

3,200,000

1,200,000

0

0

1,200,000

15,000,000

40,000,000

0

55,000,000

0401-0003

Заштита природе

0401-0004

Управљање отпадним водама

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

0

0

0

0

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0

3,560,000

0

3,560,000

71,900,000

9,000,000

0

80,900,000

66,900,000

9,000,000

0

75,900,000

5,000,000

0

0

5,000,000

80,095,000

13,930,000

0

94,025,000

76,095,000

7,930,000

0

84,025,000

4,000,000

6,000,000

0

10,000,000

0701
0701-0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0004
0701-П001

Јавни градски и приградски превоз путника

2001

ПРОЈЕКАТ -Зимска служба
Програм 8. Предшколско васпитање

0

2001-0001

Функционисање предшколских установа

2001-П001

ПРОЈЕКАТ - капитална реконструкција објеката
Програм 9. Основно образовање

61,896,000

35,000,000

0

96,896,000

2002-0001

Функционисање основних школа

42,346,000

0

0

42,346,000

2002-П001

ПРОЈЕКАТ - реконструкција кабинета за наставу

15,100,000

35,000,000

0

50,100,000

4,450,000

0

0

4,450,000

9,840,000

0

0

9,840,000

9,690,000

0

0

9,690,000

150,000

0

0

150,000

43,081,000

22,050,000

0

65,131,000

13,371,000

11,000,000

0

24,371,000

1,800,000

0

0

1,800,000

2002

2002-П002
ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА
Програм 10. Средње образовање

2003
2003-0001

Функционисање средњих школа

2003-П001

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901
0901-0001

Социјалне помоћи

0901-0002

Прихватилишта и друге врсте смештаја

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0004

0

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Подршка деци и породицама са децом

0901-0007

1,110,000

0

0

1,110,000

19,100,000

4,050,000

0

23,150,000

Подршка рађању и родитељству

5,000,000

0

0

5,000,000

0901-0008

Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидитетом

2,200,000

7,000,000

0

9,200,000

0901-П001

ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Програм 12. здравствена заштита

1801
1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене
заштите

1801-0002

Мртвозорство

1801-0003

Спровођење активности из области друштвене бриге
за јавно здравље

1801-П001

Пројекат-репрограмирање дуга Дома здравља

1801-П002

ПРОЈЕКАТ-реконструкција објекта Дома Здравља
Програм 13. Развој културе и информисања

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1201

1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-0005
1201-0006
1201-П002
1301
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Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина
Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом
ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од значаја
Програм 14. Развој спорта и омладине

500,000

0

0

500,000

15,100,000

0

0

15,100,000

9,200,000

0

0

9,200,000

300,000

0

0

300,000

3,000,000

0

0

3,000,000

100,000

0

0

100,000

2,500,000

0

0

2,500,000

56,890,000

1,860,000

0

58,750,000

31,590,000

460,000

0

32,050,000

6,700,000

0

0

6,700,000

7,100,000

1,400,000

0

8,500,000

8,000,000

0

0

8,000,000
0
0

3,500,000

0

0

3,500,000

45,520,000

20,600,000

0

66,120,000

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

1301-0002

Подршка предшколском ишколском спорту

1301-0004

Функционисање локалних спортских установа

1301-0005

Спровођење омладинске политике

1301-П001

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА
Програм 15. Локална самоуправа

0602

20,460,000

25

Број: 7
0

0

20,460,000

700,000

0

0

700,000

10,660,000

16,500,000

0

27,160,000

200,000

100,000

0

300,000

13,500,000

4,000,000

0

17,500,000

187,838,000

1,680,000

0

189,518,000

113,078,000

0

0

113,078,000

62,760,000

1,680,000

0

64,440,000

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0002

Функционисање месних заједница

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

0

0602-0005

Заштитник грађана

0

0602-0006

Инспекцијски послови

0602-0007

Функционисање националних савета националних
мањина

0602-0009
0602-0010
0602-0011

Робне резерве

0602-0014

Управљање ванредним ситуацијама

0602-П001

ПРОЈЕКАТ- Акциони план за решавање питања
националних мањина
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

2101

100,000

0

0

100,000

Текућа буџетска резерва

8,500,000

0

0

8,500,000

Стална буџетска резерва

2,000,000

0

0

2,000,000

1,000,000

0

0

1,000,000

400,000

0

0

400,000

54,335,000

0

0

54,335,000

2101-0001

Функционисање скупштине

33,135,000

0

0

33,135,000

2101-0002

Функционисање извршних органа

14,700,000

0

0

14,700,000

5,500,000

0

0

5,500,000

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

0

0

1,000,000

2101-0003
2101-П001
0501
0501-0001

Подршка раду извршних органа власти и скупштине
ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ ГРАДОВИМА
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Енергетски менаџмент
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1,000,000

0

0

1,000,000

932,235,000

319,830,000

4,600,000

1,256,665,000

Члан 6.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине
Нови Бечеј у периоду 2014-2020.г.(„Службени лист општине Нови Бечеј“бр.23а/2013) и законске обавезе
које има локална самоуправа, по програмима и то:

Шифра

1

2

Назив

Урбанизам и
просторно
планирање

индикатори

извор
верификације

Одговорно
лице

Вредност у
базној
години

Очекивана
вредност у
2017. години

Циљана
вредност у
2018. години

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усвојен просторни план
општине Број усвојених
планова генералне регулације
у односу на број предвиђених
планова вишег реда Проценат
површине покривен
плановима детаљне
регулације
Проценат издатих
грађевинских дозвола у
односу на број поднесених
захтева Просечно потребно
време за издавање
грађевинских дозвола (у
данима, од дана када је
поднета комплетна
документација) Проценат
решених захтева за
озакоњења Укупан број
озакоњених објеката у години
Површина земљишта датог у
закуп
Број локација комунално
опремљеног земљишта

Стамбена подршка

Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда

Очување и
унапређење
стамбеног фонда

Број склопљених уговора о
бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу
својстава зграде

Адекватанno
управљање
јавним
осветљењем
Ефикасно и
рационално
спровођење
јавног осветљења
и минималан
негативан утицај
на животну
средину

Укупан број интервенција по
поднетим иницијативама
грађана за замену светиљки
када престану да раде Укупан
број замена светиљки након
пуцања лампи (на годишњој
бази) Укупан број светиљки
које су замењене
савременијим (кумулативно из
године у годину) Удео
енергетски ефикасних
сијалица у укупном броју
сијалица јавног осветљења

Просторно и
урбанистичко
планирање

1101-0002
1101-0004 1101-0003
1101-0005

Планирање,
уређење и
коришћење
простора у
локалној
заједници
засновано на
начелима
одрживог
развоја,
равномерног
територијалног
развоја и
рационалног
коришћења
земљишта;
Подстицање
одрживог
развоја
становања кроз
унапређење
услова
становања
грађана и
очување и
унапређење
вредности
стамбеног
фонда

циљеви

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом
Ефикасно
администрирање
захтева за
издавање
грађевинских
дозвола
(ефикасно
издавање
грађевинских
дозвола)
Ефикасан процес
озакоњења
Стављање у
функцију
грађевинског
земљишта
Планско
управљање
стамбеном
подршком

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

1102

Сврха

3
Програм 1.
Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101-0001

1101

сектор

Управљање
грађевинским
земљиштем

1102-0001

Програм 2.
Комуналне
делатности

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

Урбанизам и
просторно
планирање

Пружања
комуналних
услуга од
значаја за
остварење
животних
потреба
физичких и
правних лица уз
обезбеђење
одговарајућег
квалитета,
обима,
доступности и
континуитета;
Одрживо
снабдевање

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј- одсек за
урбанизам,
Извештај о раду
ЈП Урбанизам и
путеви

начелник
Општинске
управе и
шефови
одсека за
урбанизам и
имовинскоправне
односе,
директор ЈП
Урбанизам
и путеви
Ива Бошњак

31,687,978

48,500,000

48,500,000

26,000,000

26,000,000

27,681,015

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

4,006,963

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

2,000,000

2,000,000

9,000,000

9,000,000

0

0

31,000,000

31,000,000

1,500,000

1,500,000

102,607,975

155,200,000

263,000,000

191,100,000

141,100,000

15,751,856

47,600,000

49,900,000

50,000,000

50,000,000

Број корисника стамбене
подршке

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј- одсек за
урбанизам и
одсек за
инспекцијске
послове,
Извештај о раду
ЈП Урбанизам и
путеви,
Извештај о раду
ЈП "Комуналац"

начелник
Општинске
управе ,
шеф одсека
за
урбанизам
шеф одсека
за
инспекцијск
е послове,
директор ЈП
Урбанизам
и путеви ,

1102-0002

17. мај 2018.

Одржавање чистоће на
површинама јавне
намене

1102-0004

1102-0003

Одржавање јавних
зелених површина

1102-П001

1102-0009

1102-0008

1102-0007

1102-0006

1102-0005

Зоохигијена

Уређивање, одржавање
и коришћење пијаца

Одржавање гробаља и
погребне услуге

Службени лист општине Нови Бечеј
корисника
топлотном
енергијом;
Редовно,
сигурно и
одрживо
снабдевање
водом за пиће
становника,
уређивање
начина
коришћења и
управљања
изворима,
јавним бунарима
и чесмама

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама уређења
и одржавања
зеленила,
Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања јавних
зелених
површина
Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће јавних
површина
Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње
Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца
Адекватан
квалитет
пружених услуга
одржавања
гробаља и
погребних услуга

Број: 7
Нови Бечеј,

27
директор ЈП
"Комуналац
"

Број м2 јавних зелених
површина на којима се уређује
и одржава зеленило у односу
на укупан број м2 зелених
површина Укупна дужина
дрвореда ( у метрима)
динамика уређења јавних
зелених површина Број
извршених инспекцијских
контрола

5,253,727

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина (број
улица које се чисте у односу
на укупан број улица у
граду/општини)

3,195,732

5,000,000

8,000,000

5,000,000

5,000,000

Висина накнаде штете за уједе
паса и мачака луталица
Третиране површине за
сузбијање глодара и инсеката

2,606,691

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

11,600,000

8,100,000

11,600,000

11,600,000

0

0

13,006,262

62,000,000

167,000,000

100,000,000

50,000,000

59,005,821

0

0

4,500,000

5,500,000

Број опремљених пијачних
места у односу на укупан
број пијачних места
предвиђених у складу са
општинском одлуком
Број интервенција у односу
на укупан број поднетих
иницијатива грађана за
чишћење и одржавање
гробаља

3,787,886

Прозводња и
дистрибуције топлотне
енергије

Управљање и
снабдевање водом за
пиће

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања,
реконструкција
водоводне мреже,
изградња еко
чесми, изградња
фабрике воде

Број кварова по км водоводне
мреже , дужина
реконструисане водоводне
мреже, број еко чесми,
проценат изградње фабрике
воде

Остале комуналне
услуге

ПРОЈЕКАТ - израда еко
чесме у Куману

изградња еко
чесме

изградња еко чесме

17. мај 2018.
1501

1501-0002

Обезбеђивање
стимулативног
оквира за
пословање и
адекватног
привредног
амбијента за
привлачење
инвестиција

Успостављање
механизама за
финансијску
подршку
запошљавању

1501-0003

Мере активне политике
запошљавања

Подстицаји
општине за развој
предузетништва

1501-П001

Подстицаји за развој
предузетништва

1501-П002

28
11,141,307

Унапређење
административних
процедура и
развој адекватних
сервиса и услуга
за пружање
подршке
постојећој
привреди,
Успостављање
функционалне
пословне
инфраструктуре

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

1502

Број: 7

Економска и
развојна
политика

1501-0001

Програм 3. Локални
економски развој

Службени лист општине Нови Бечеј

Број унапређених процедура
ради лакшег пословања
привреде на локалном нивоу ,
Број предузећа која су
користила услуге и сервисе
општине у односу на укупан
број предузећа Број пројеката
за унапређење инвестиионог
амбијента на 1000 становника
, Степен искоришћености
земљишта/простора у
индустријским зонама
Број новозапослених уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање ,
Број новозапослених жена уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање ,
Број новозапослених особа
старијих од 50 година уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање ,
Број реализованих
професионалних радних
пракси уз финансијску
подршку општине
Број новооснованих
предузетничких радњи
(разврстаних по полу
власника) на територији
општине уз учешће
подстицаја локалне
самоуправе у односу на
укупан број новооснованих
предузетничких радњи. Број
новооснованих предузећа на
територији општине уз
учешће подстицаја локалне
самоуправе у односу на
укупан број новооснованих
предузећа.

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј

8,000,000

8,000,000

0

0

Програм 4. Развој
туризма

Економска и
развојна
политика

Унапређење
туристичке
понуде у

9,000,000

8,225,906

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

819,279

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

2,096,122

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

47,659,048

70,220,000

70,650,000

61,850,000

50,550,000

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј

ИПА ПРОЈЕКАТ
ПРОЈЕКАТ - Средства
од других нивоа власти
за финансијску
подршку привреди

9,000,000

17. мај 2018.

1502-0001

Управљање развојем
туризма

1502-П007

Повећање
квалитета
туристичке
понуде и услуге

Адекватна
промоција
туристичке
понуде општине
на циљаним
тржиштима

Број посетиоца, број издатих
тезги и шатора

ПРОЈЕКАТ - ХОСТЕЛ

Повећање
смештајних
капацитета

Број сређених простојија за
смештај посетилаца

ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ

Проширење
туристиче понуде
током целе
године

број манифестација

ПРОЈЕКАТ - одржавање
музејских објеката

брига о културноисторијском
наслеђу и
промоција музеја

број посетилаца

ПРОЈЕКАТ - изградња
стазе здравља

ПРОЈЕКАТ -Војводина
СПА
ПРОЈЕКАТ Рехабилитација
заједничког природног
и културног наслеђа за
будући развој регионаИПА ПРОЈЕКАТ

изградња стазе
здравља
унапређење
туристичке
понуде на
територији
општине Нови
Бечеј кроз
одржавања
значајних
манифестација за
свако насељено
место

изградња бање
унапређење
туристичке
видљивости
локалитета
"Слано копово" и
изградња
сувенирнице

29

Број уређених и на
адекватан начин обележених
(туристичка сигнализација)
туристичких локалитета у
општини у односу на укупан
број локалитета , Проценат
реализације програма
развоја туризма општине у
односу на годишњи план
Број догађаја који промовишу
туристичку понуду општине у
земљи и/или иностранству на
којима учествује ТО општине
Број дистрибуираног
пропагандног материјала
Број одржаних промотивних
акција са партнерским
организацијама

ПРОЈЕКАТ Великогоспоински дани

ПРОЈЕКАТ - Дани од
значаја за општину

1502-П009

граду/општини

Број: 7

Повећање броја
посетиоца,
разноликост
понуђених
програма

1502-П006

1502-П005

1502-П004

1502-П003 1502-П002 1502-П001

1502-0002

Туристичка промоција

Службени лист општине Нови Бечеј

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј, Извештај
о раду
Туристичке
организације
општине Нови
Бечеј

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј ,
директор
Туристичке
организациј
е општине
Нови Бечеј ,
директор
Дома
културе
општине
ови Бечеј,
директор
Народне
библиотеке
Нови Бечеј

дужина стазе здравља

број манифестација
начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј

16,657,757

16,450,000

16,880,000

17,000,000

17,000,000

5,110,000

3,650,000

3,650,000

3,650,000

3,650,000

1,417,631

800,000

800,000

800,000

800,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,963,540

1,920,000

1,920,000

2,000,000

2,000,000

938,733

800,000

800,000

800,000

365,025

800,000

800,000

500,000

21,206,362

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

18,700,000

18,700,000

10,000,000

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј
изградња сувенирнице

17. мај 2018.
Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој

0101-0002
0101-П003 0101-П002 0101-П001
0101-П004
0101-П005
0101-П006
0101-П007
0101-П008

Пољопривреда
и рурални
развој

Унапређење
пољопривредне
производње у
општини

Број: 7

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Стварање услова
за развој и
унапређење
пољопривредне
производње,
Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем у
државној својини

Мере подршке
руралном развоју

Унапређење
руралног развоја

Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на територији
општине , Број учесника
едукација, Проценат
обухваћености
пољопривредног земљишта у
годишњем Програму заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Проценат коришћења
пољопривредног земљишта
обухваћених
годишњим програмом, у
односу на укупне
расположиве пољопривредне
површине
Број регистрованих
пољопривредних газдинстава
која су корисници мера
руралног развоја у односу на
укупан број пољопривредних
газдинстава

ПРОЈЕКАТ пошумљавање

повећање дужине
ветрозаштитног
појаса

Број садница, процента
садница које су се примиле у
односу на засађене

ПРОЈЕКАТ одводњавање
пољопривредног
земљишта

чишћење канала
за одводњавање

0101-0001

0101

Службени лист општине Нови Бечеј

ПРОЈЕКАТ - израда
атарских путева

дужина очишћених канала

ПРОЈЕКАТ - контрола
плодности

уређење атарских
путева
заштита усева и
засада,
спречавање
пољске штете,
заштита пољских
путева и канала
Контрола
плодности
обрадивог
пољопривредног
земљишта

ПРОЈЕКАТ - Повећање
ефикасности заштите
од поплава у општини
помоћу паметног
мерења -ИПА пројекат

Повећање
ефикасности
заштите од
поплава

Набавка опреме , дужина
очишћених и порављених
насипа

ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног
земљишта од пожара

Унапређење
функционисања
ватрогасне
службе

Број интервенција, износ
уложених средстава у
одржавање исправности
опреме

ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног
земљишта од града

заштита усева и
засада,
спречавање
пољске штете

број интервенција

ПРОЈЕКАТ пољочуварска служба

Дужина поправљених атарских
путева

Број интервенција, број
поднетих пријава

Број пријављених физичких и
правних лица, Број анализа
плодности земљишта

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј, Извештај
о реализацији
Годишњег
програма
подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и
политике
руралног
развоја у
општини Нови
Бечеј -Годишњи
извештај о
реализацији
Програма
заштите
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

30

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј , шеф
одседка за
инспекцију

20,000,531

61,940,000

71,940,000

50,700,000

40,700,000

2,619,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

0

0

387,930

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

7,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

340,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

7,207,698

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

1,912,800

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

20,340,000

30,340,000

10,000,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,900,000

1,900,000

1,000,000

1,000,000

533,103

17. мај 2018.
0401

0401-0002
0401-0003
0401-0004

Заштита природе

Управљање отпадним
водама

31
12,438,251

Управљање заштитом
животне средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Број: 7

Заштита
животне
средине

0401-0001

Програм 6. Заштита
животне средине

Службени лист општине Нови Бечеј

Обезбеђивање
услова за
одрживи развој
локалне
заједнице
одговорним
односом према
животној
средини;
Ефикасно и
одрживо
управљање
отпадним
водама;
Одрживо
управљање
отпадом

Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера заштите

Усвојен програм заштите
животне средине са акционим
планом Усвојен План
квалитета ваздуха Усвојен
Акциони план заштите од буке

Праћење у складу
са прописаним
законским
обавезама
Контрола
квалитета
елемената
животне средине

Проценат правних лица која
достављају податке за
локални регистар у односу на
укупан број правних лица која
су обавезна да достављају
податке Број урађених
мониторинга Број извршених
инспекцијских надзора над
спровођењем мера заштите
ваздуха од загађивања у
објектима за које надлежни
орган општине издаје
одобрење за градњу, односно
употребну дозволу у односу на
укупан број ових објеката.
Број инспекцијских надзора
над спровођењем мера
заштите од буке за постројења
и активности за које
интегрисану дозволу издаје
надлежни орган општине у
односу на укупан број ових
постројења Број извршених
инспекцијских надзора над
изворима зрачења за које
одобрење за изградњу и
почетак рада издаје надлежни
орган општине у односу на
укупан број ових извора.

Унапређење
заштите
природних
вредности
Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода ,
Адекватан
квалитет
пружених услуга
одвођења
отпадних вода,
Ефикасно и
рационално
спровођење
уклањања
отпадних вода и
минималан
негативан утицај

Проценат територије под
заштитом III категорије, Број
подручја која су проглашена
заштићеним подручјем III
категорије

Проценат домаћинстава
обухваћених услугом у односу
на укупан број домаћинстава ,
Проценат покривености
територије услугама
прикупљања и одвођења
отпадних вода (мерено кроз
број насеља у односу на
укупан број насеља) Број
интервенција на
канализационој мрежи, Однос
пречишћених отпадних вода у
односу на укупну количину

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј- одсек за
урбанизам и
одсек за
инспекцијске
послове,
Извештај о раду
ЈП Урбанизам и
путеви,
Извештај о раду
ЈП "Комуналац"
Нови Бечеј,
Годишњи
извештаји о
реализацији
Програма
заштите
животне
средине

начелник
Општинске
управе ,
шеф одсека
за
урбанизам,
шеф
одседка за
инспекцијск
е послове,
директор ЈП
Урбанизам
и путеви ,
директор ЈП
"Комуналац
",

62,960,000

62,960,000

61,200,000

61,200,000

0

0

5,099,928

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

1,505,789

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

5,832,534

55,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

32

0401-0005

на животну
средину

0401-0006

Управљање
комуналним отпадом

0701

Управљање осталим
врстама отпада
Програм 7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Саобраћај и
саобраћајна
инфраструктура

0701-П003 0701-П002 0701-П001 0701-0004

0701-0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Унапређење
организације
саобраћаја и
унапређење
саобраћајне
инфраструктуре
у локалној
самоуправи

2001

Спровођење
редовних мерења
на територији
општине и
испуњење
обавеза у складу
са законима
Одрживо
управљање
осталим врстама
отпада

Број извршених контрола или
надзора мера поступања са
отпадом у складу са Законом
о управљању отпадом , Број
спроведених мерења количина
комуналног отпада у складу са
Законом о управљању отпадом

Одржавање
квалитета путне
мрежеи улица
кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и
улицама

Проценат санираних путева и
улица која захтева санацију
и/или реконструкцију Број
километара санираних и/или
реконструисаних путева Износ
трошкова државања путева по
км Број поправљених и
новопостављених
саобраћајних знакова и
семафора Дужина
хоризонталне саобраћајне
сигнализације (у км

Програм 8.
Предшколско
васпитање

чишћење путева у
зимском периоду

Образовање

Омогућавање
обухвата
предшколске

0

3,560,000

3,560,000

1,500,000

1,500,000

22,720,989

71,800,000

80,900,000

79,800,000

79,800,000

22,720,989

66,800,000

75,900,000

74,800,000

74,800,000

0

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

0

0

0

0

86,095,000

94,025,000

86,095,000

86,095,000

Број очишћених „дивљих“
депонија Количина
прикупљеног осталог отпада

Јавни градски и
приградски превоз
путника

ПРОЈЕКАТ -Зимска
служба

0

Број интервенција, проценат
очишћених путева од укупних
путева

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј- одсек за
урбанизам и
одсек за
инспекцијске
послове,
Извештај о раду
ЈП Урбанизам и
путеви,
Извештај о раду
ЈП "Комуналац"
Нови Бечеј,
Годишњи
извештаји о
реализацији
Програма
заштите
животне
средине

начелник
Општинске
управе ,
шеф одсека
за
урбанизам,
шеф
одседка за
инспекцијск
е послове,
директор ЈП
Урбанизам
и путеви ,
директор ЈП
"Комуналац
",

65,363,955

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Функционисање
предшколских установа

2001-П002 2001-П001

2001-0001

деце у вртићима

2002

Извештај о раду
Предшколске
установе "Пава
Сударски" Нови
Бечеј

33
Начелник
Општинске
управе ,
шеф одсека
за јавне
службе,
директор
Предшколск
е установе
"Пава
Сударски"
Нови Бечеј

63,544,806

76,095,000

84,025,000

76,095,000

76,095,000

1,819,149

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

42,299,239

81,796,000

96,896,000

76,796,000

76,796,000

39,067,099

42,346,000

42,346,000

42,346,000

42,346,000

347,610

35,000,000

50,100,000

30,000,000

30,000,000

2,884,530

4,450,000

4,450,000

4,450,000

4,450,000

Образовање

Функционисање
основних школа

2002-0001

Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски,
припремни предшколски
програм/ппп) Просечан број
деце по
васпитачу/васпитачици
(јасле,предшколски,припремни
предшколски програм)
Процент деце ослобођене од
пуне цене услуге у односу на
укупан број деце
Број објеката у којима су
извршена инвестициона
улагања на годишњем нивоу,
у односу на укупан број
објеката ПУ

ПРОЈЕКАТ - капитална
реконструкција
објеката

Програм 9. Основно
образовање

2002-П004 2002-П002 2002-П001

Обезбеђени
адекватни услови
за Васпитнообразовни рад са
децом уз повећан
обухват,
Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Број: 7

Доступност
основног
образовања свој
деци са
територије
града/општине у
складу са
прописаним
стандардима

Обезбеђени
прописани услови
за васпитнообразовни рад са
децом у основним
школама ,
Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама,
Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

Просечан број ученика по
одељењу (разврстани по полу)
Проценат школа у којима је
надлежна инспекција
(санитарна за хигијену,
грађевинска за грађевинске
услове и инспрекција заштите
која котролише безбедност и
здравље на раду)
констатовала неиспуњење
основних критериијума Број
ученика који похађају
ваннаставне активности/у
односу на укупан број ученика
Проценат деце којој је
обезбеђена бесплатна исхрана
у односу на укупан број деце
Проценат деце којој је
обезбеђен бесплатан школски
превоз у односу на укупан
број деце (у складу са ЗОСОВ)
Проценат објеката
прилагођених деци са
инвалидитетом и посебним
потребама, Број талентоване
деце подржане од стране
општине у односу на укупан
број деце у школама

ПРОЈЕКАТ реконструкција
кабинета за наставу

реконструкција
установа за
образовање и
изградња сале за
физичко у Бочару

број школа у којима је рађена
реконструкција, изградња сале

ПРОЈЕКАТ ЗАЈЕДНИЧКИ
ТРОШКОВИ
ОБРАЗОВАЊА

превоз деце
основне школе и
повећање
безбедности деце

број деце путника,
постављање видео надзора у
школама

Годишњи
извештаји о
реализацији
програма рада и
финансијских
планова школа Општинска
управа Нови
Бечеј -Одсек за
јавне службе

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј , шаф
одседка за
јавне
службе,
директор
ОШ Милоје
Чиплић
Нови Бечеј ,
директор
ОШ Јосиф
Маринковић
Нови Бечеј,
директор
ОШ др
Шорше
Јоановић
Ново
Милошево ,
директор
ОШ Станчић
Милан Уча
Кумане ,
директор
ОШ Доситеј
Обрадовић
Бочар

17. мај 2018.
2003

Програм 10. Средње
образовање

Службени лист општине Нови Бечеј

2003-П001

2003-0001

Доступност
средњег
образовања у
складу са
прописаним
стандардима и
потребама за
образовним
профилима који
одговарају
циљевима
развоја
града/општине
и привреде

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ

Социјална
заштита

0901-0004

0901-0003

0901-0002

0901-0001

Социјалне помоћи

Подршка социохуманитарним
организацијама

Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге

Повећање
обухвата
средњошколског
образовања,
Унапређење
квалитета
образовања у
средњим школама

школовање ђака
кроз стручни рад
Обезбеђивање
свеобухватне
социјалне
заштите и
помоћи
најугроженијем
становништву
општине
Унапређење
заштите
сиромашних

0901

Прихватилишта и друге
врсте смештаја

34

Образовање

Функционисање
средњих школа

Програм 11.
Социјална и дечја
заштита

Број: 7

Обезбеђивање
свеобухватне
социјалне
заштите и
помоћи
најугроженијем
становништву
града/општине

Просечан број ученика по
одељењу, Број ученика који
похађају ваннаставне
активности/у односу на укупан
број ученика, Број
талентоване деце подржане
од стране општине у односу
на укупан број деце у школама

6,186,111

7,840,000

9,840,000

7,840,000

7,840,000

6,186,111

7,690,000

9,690,000

7,690,000

7,690,000

150,000

150,000

150,000

150,000

41,497,647

65,131,000

65,131,000

63,760,000

63,760,000

1,678,610

24,371,000

24,371,000

25,000,000

25,000,000

0

0

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

0

0

број ђака који се школује
путем система дуално
образовање

Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
помоћ у натури у складу са
Одлуком о социјалној заштити
у односу на укупан број
грађана Број корисника
једнократне новчане помоћи у
односу на укупан број грађана
Број грађана - корисника
других мера материјалне
подршке (нпр. набавка огрева
и сл.) у односу на укупан број
грађана Број грађана корисника субвенција (нпр.
комуналних услуга, услуга
превоза) у односу на укупан
број грађана

Обезбеђење
услуге смештаја

Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних и
других услуга у
заједници
Подршка развоју
мреже услуга
социјалне
заштите
предвиђене
Одлуком о
социјалној
заштити и
Законом о

Годишњи
извештаји о
реализацији
програма рада и
финансијских
планова Средње
школе Општинска
управа Нови
Бечеј -Одсек за
јавне службе

Годишњи
извештаји о
реализацији
програма
рада и
финансијск
их планова
Средње
школе Општинска
управа Нови
Бечеј Одсек за
јавне
службе

Број удружења /хуманитарних
организација које добијају
средства из буџета општине
Број програма које реализују
ове организације
Број услуга социјалне заштите
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити - укупно
Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан
број грађана Број корисника
саветодавно-терапијских и
социо - едукативних услуга у
заједници

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
бечеј, Годишњи
извештаји о
раду Центра за
социјални рад,
Годишњи
извештаји о
раду Црвеног
крста и
Годишњи
извештај Дома
за душевно
оболела лица
"Василије
Острошки"

Начелник
Општинске
управе,
шеф
одседка за
јавне
службе,
директор
Центра за
социјални
рад ,
Годишњи
извештаји о
раду
Црвеног
крста и
директор
Дома за
душевно
оболела
лица
"Василије
Острошки"

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

35

социјалној
заштити

Социјално
деловање олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у невољи,
развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
облика помоћи
Обезбеђивање
финансијске
подршке за децу
и породицу,
Унапређење
популационе
политике,
Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

0901-0006

0901-0005

Активности Црвеног
крста

0901-П001 0901-0008

0901-0007

Подршка деци и
породицама са децом

1801

Подршка
породицама да
остваре жељени
број деце
Подршка рађању и
родитељству

Подршка старијим
лицима и/или особама
са инвалидитетом
ПРОЈЕКАТ –
ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ
Програм 12.
здравствена
заштита

1801-0002 1801-0001

Обезбеђивање
услуга социјалне
заштите за
старије и одрасле
са инвалидитетом
Подршка
породицама да
остваре жељени
број деце

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

Мртвозорство

Здравствена
заштита

Доступност
примарне
здравствене
заштите у
складу са
националним
стандардима и
обезбеђивање и
спровођење
активности у
областима

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

Број акција на прикупљању
различитих врста помоћи Број
дистрибуираних пакета за
социјално угрожено
становништво Број корисника
народне кухиње (или број
подељених оброка у народној
кухињи) Број волонтера
Црвеног крста

Број деце која примају
финансијску подршку у
односу на укупан број деце у
општини , Број мера
материјалне подршке
намењен мерама локалне
популационе политике (нпр.
подршка материнству,
подршка породиљама,
накнада за новорођену децу)
,Број услуга , Број корисника
услуга
Број деце корисника давања
поводом рођења детета у
укупном броју рођене деце ,
Просечан износ давања за
мере подршке рађању по
рођеном детету
Број услуга .Број корисника
услуга

1,206,459

1,110,000

1,110,000

1,110,000

1,110,000

29,111,578

23,150,000

23,150,000

23,150,000

23,150,000

3,315,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

6,186,000

9,200,000

9,200,000

7,200,000

7,200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5,374,615

15,100,000

15,100,000

15,000,000

15,000,000

5,374,615

9,200,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Број пријављених, број
корисника помоћи

Покривеност становништва
примарном здравственом
заштитом

Годишњи
извештаји о
реализацији
програма рада и
финансијских
планова Дома
здравља

начелник
Општинске
упрве, шеф
одседка за
јавне
службе,
директор
Дома

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

1801-П002 1801-П001

1801-0003

деловања јавног
здравља

1201

проценат смањења дуга Дома
здравља

ПРОЈЕКАТреконструкција објекта
Дома Здравља

Израда пројектно техничке
докуменатације

1201-0003

Очување,
унапређење и
представљање
културногисторијског
наслеђа,
културне
разноврсности,
продукције и
стваралаштва у
локалној
заједници;
Остваривање
права грађана
информисање и
унапређење
јавног
информисања
Унапређење система
очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

36
здравља
Нови Бечеј,

Култура,
комуникације и
медији

Функционисање
локалних установа
културе
Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

1201-0002

1201-0001

Проценат реализованих у
односу на планираних
посебних програма и
пројеката из области јавног
здравља Број становника
обухваћених посебним
програмима и пројектима из
области јавног здравља

Пројекатрепрограмирање дуга
Дома здравља

Програм 13. Развој
културе

1201-0004

Стварање услова
за очување и
унапређење
здравља
становништва

Спровођење
активности из области
друштвене бриге за
јавно здравље

Број: 7

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа културе
Повећање учешћа
грађана у
културној
продукцији и
уметничком
стваралаштву ,
Унапређење
разноврсности
културне понуде

Унапређење
очувања
културноисторијског
наслеђа
Повећана понуда
квалитетних
медијских
садржаја из
области
друштвеног
живота локалне
заједнице

Број запослених у установама
културе у односу на укупан
број запослених у ЈЛС
Број грађана који су
учествовали у програмима
културне продукције
уметничког стваралаштва,
Број програма и пројеката
удружења грађана подржаних
од стране општине Број
програма и пројеката
подржаних од стране
општине намењених
осетљивим друштвеним
групама
Проценат споменика културе
код којих су на годишњем
нивоу извршена
инвестициона улагања у
односу на укупан број
споменика културе у
надлежности општине
Покривеност непокретнокултурних добара у
надлежности општине
комплетном пројектнотехничком документацијом за
реконструкцију Број
реализованих програма
популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу
локалне заједнице

Број програмских садржаја
подржаних на конкурисма
јавног информисања Број
различитих тематских типова
програма за боље
информисање

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј, Годишњи
извештај о раду
Народне
библиотеке
Нови Бечеј,
Годишњи
извештај о раду
Дома културе
општине Нови
Бечеј

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј, шеф
одседка за
јавне
службе,
директор
Народне
библиотеке
Нови Бечеј ,
директор
Дома
културе
општине
Нови Бечеј

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

100,000

100,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

38,691,707

57,095,000

58,750,000

56,275,000

56,275,000

23,809,486

30,395,000

32,050,000

29,705,000

29,705,000

4,874,515

6,700,000

6,700,000

6,570,000

6,570,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

7,103,206

1201-П002

1201-П001 1201-0006

1201-0005

17. мај 2018.

1301

Службени лист општине Нови Бечеј
Унапређење
права
националних
мањина за
информаисање на
сопственом језику

Унапређење јавног
информисања на
језицима националних
мањина

37

Број медијских садржаја
подржаних на конкурсима
јавног информисања на
језицима националних мањина
Број пројеката/програм
мултијезичког карактера

0

0

0

0

0

0

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

26,203,726

66,120,000

66,120,000

73,360,000

48,360,000

18,864,872

20,460,000

20,460,000

20,200,000

20,200,000

585,420

700,000

700,000

700,000

700,000

0

0

Унапређење јавног
информисања особа са
инвалидитетом

ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У
ФОКУСУ

ПРОЈЕКАТ -културне
манифестације од
значаја
Програм 14. Развој
спорта и омладине

1301-0001

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

2,904,500
Унапређење
очувања
културноисторијског
наслеђа кроз
одржавања
манифестација од
значаја за
општину
Спорт и
омладина

Обезбеђивање
приступа спорту
и подршка
пројектима
везаним за
развој спорта;
Обезбеђивање
услова за развој
и спровођење
омладинске
политике

Обезбеђивање
услова за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у области
спорта у општини,
Унапређење
рекреативног
спорта

Подршка
предшколском и
школском спорту

Унапређење
предшколског и
школског спорта

Одржавање спортске
инфраструктуре

Редовно
одржавање
постојећих
спортских
објеката од
интереса за
општину

1301-0002
1301-0003

Број: 7

број одржаних манифестација

Број посебних програма
спортских организација
финансираних од стране
општине Број годишњих
програма спортских
организација финансираних од
стране општине
Број стипендираних
категорисаних спортиста ,Број
програма којима се реализују
активности из рекреативног
спорта Број програма за
вежбање старих особа и особа
са
инвалидитетом број програма
омасовљења женског спорта
Број објеката који је доступан
за коришћење предшколском,
школском спорту Просечан
број сати у години када су
постојећи објекти доступни
предшколском, школском
спорту Број програма којима
се реализују активности
школског спорта Проценат
деце која су укључена у
школска такмичења у односу
на укупан број деце
Број деце укључен у спортске
активности у односу на укупан
број школске деце

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј, Годишњи
извештај о раду
ЈУ СРЦ
"Јединство"
Нови Бечеј,
Годишњи
извештај о раду
Спортског
савеза општине
Нови Бечеј

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј , шеф
одседка за
јавне
службе,
директор ЈУ
СРЦ
"Јединство"
Нови Бечеј,
председник
Спортског
савеза
општине
Нови Бечеј

Број постојећих
функционалних спортских
објеката ,Укупна површина
спортских терена/укупан број
становника у општини

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј
Обезбеђивање
услова за рад
установа из
области спорта

Број програма које реализују
установе из области спорта
Број спортских организација
који користе услуге установе
из области спорта Број
одржаних спортских приредби
у установама из области
спорта Степен искоришћења
капацитета установа

Спровођење
омладинске политике

Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности

Број младих корисника услуга
мера омладинске политике
Број младих жена корисника
услуга

1301-П002

1301-0005

1301-0004

Функционисање
локалних спортских
установа

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА
ОЛИМПИЈАДА
Програм 15.
Локална самоуправа

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0602-0002

0602-0001

0602

0602-0006 0602-0005 0602-0004 0602-0003

Функционисање месних
заједница

0602-0007

Број: 7

Сервисирање јавног
дуга

Општинско јавно
правобранилаштво

Омбудсман

Инспекцијски послови

Функционисање
националних савета
националних мањина

38

6,174,271

27,160,000

27,160,000

27,160,000

27,160,000

579,163

300,000

300,000

300,000

300,000

17,500,000

17,500,000

25,000,000

146,186,778

176,168,000

189,518,000

178,548,000

178,548,000

98,386,931

113,078,000

113,078,000

115,078,000

115,078,000

45,691,193

51,090,000

64,440,000

51,470,000

51,470,000

2,108,654

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

Број припремљених терена и
објеката за одржавање
спортске олимпијаде
Опште услуге
јавне управе

Обезбеђивање
услуга јавне
управе и
остваривање и
заштита права
грађана и јавног
интереса
Одрживо
управљање
финансијама и
администрирање
изворних
прихода
локалне
самоуправе
Сервисирање
обавеза које
проистичу из
задуживања за
финансирање
буџета и
управљање
јавним дугом
Пружање
ефикасне
интервенције,
ублажавање
последица и
обезбеђење
снабдевености и
стабилности на
тржишту у
случају
ванредних
ситуација

Функционисање
управе
Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становништва
деловањем
месних заједница

Квалитетно
обављање
инспекцијских
послова
Остваривање
права
националних
мањина у
локалној
заједници

Број решених предмета по
запосленом Проценат
решених предмета у
календарској години (у
законском року, ван законског
рока) Проценат попуњености
радних места која
подразумевају вођење
управног поступка

Број иницијатива /предлога
месних заједница према
општини у вези са питањима
од интереса за локално
становништво

Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета
Проценат остварења програма
националних мањина који се
финансира из буџета општине
Број реализованих пројеката
националних мањина

Извештај о раду
Општинске
управе Нови
Бечеј, Годишњи
извештај о раду
Месне заједнице
Нови Бечеј,
Годишњи
извештај о раду
Месне заједнице
Ново Милошево,
Извештај о раду
Месне заједнице
Кумане и
Извештај о раду
Месне заједнице
Бочар

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј ,
шефови
одсека ,
председник
савета МЗ
Нови Бечеј,
председник
савета МЗ
Ново
Милошево,
председник
савета МЗ
Кумане и
председник
савета МЗ
Бочар

Службени лист општине Нови Бечеј

0

Текућа буџетска
резерва

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

Стална буџетска
резерва

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

531,692

400,000

400,000

400,000

400,000

45,652,568

54,235,000

54,335,000

55,030,000

55,030,000

40,152,568

33,035,000

33,135,000

33,830,000

33,830,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

14,700,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

665,712,425

1,000,000
1,089,200,000.00

1,000,000
1,256,665,000.00

1,000,000
1,093,354,000.00

1,000,000
997,054,000.00

Робне резерве
Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите
и спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода
Остваривање
права
националних
мањина у
локалној
заједници
Обављање
основних
функција
изборних
органа локалне
самоуправе

0602-П001
2101-0002 2101-0001

Функционисање
скупштине

Број усвојених аката
Број седница скупштине
Број седницца сталних радних
тела

Функционисање
извршних органа

Функционисање
извршних органа

Број усвојених аката
Број седница извршних органа
Број донетих аката

21010003

Проценат остварења програма
националних мањина који се
финансира из буџета општине
Број реализованих пројеката
националних мањина

Подршка раду
извршних органа
власти и скупштине

Функционисање
извршних органа

Број припремљених седница

2101П001

ПРОЈЕКАТ- Акциони
план за решавање
питања националних
мањина
Програм 16.
Политички систем
локалне самоуправе

Број идентификованих
објеката критичне
инфраструктуре

Функционисање
скупштине

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА
СА БРАТСКИМ
ГРАДОВИМА
Програм 17.
Енергетска
ефикасност

Сарадња са
братским
градовима

број посета братским
градовима

0501-0001

0501

39
0

Ванредне ситуације

2101

Број: 7

Правна помоћ

0602-0014

0602-0011

06020010

06020009

06020008

17. мај 2018.

Енергетски менаџмент

Енергетика

Одрживи
енергетски
развој локалне
самоуправе кроз
подстицање
унапређења
енергетске
ефикасности,
побољшање
енергетске
инфраструктуре
и шире употребе
обновљивих
извора енергије

Смањење
потрошње
енергије ,
Смањење расхода
за енергију ,
Повећање удела
обновљивих
извора енергије у
укупној потрошњи

Укупна потрошња примарне
енергије у јавним зградама
(ten ), Израђен попис јавних
зграда са карактеристикама,
Постојање локалне одлуке о
енергетској ефикасности

Извештај о раду
Скупштине
општине Нови
Бечеј
Извештај о раду
Општинског већа и
Извештај о раду
Председника
општине

председник
Скупштине
општине Нови
Бечеј Мирјан
Јашић
Председник
општине
Саша
Максимовић

5,500,000

Извештај о раду
Општинске управе
нови Бечеј

начелник
Општинске
управе Нови
Бечеј и шеф
одседка за
инспекцијске
послове

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7
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IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Законом о буџетском систему за извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету и коришћењу
сталне и текуће буџетске резерве, најмање 2 пута годишње.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средства распоређених овом Одлуком, одговоран је начелник Општинске
управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области основног и средњег
образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна
предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 9.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 8.500.000,00 динара.
Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне и користиће се у складу са
чланом 69.Закона о буџетском систему.
Председник општине доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у висини од 2.000.000,00 динара и исказују
као посебна апропријација и користи ће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан11.
Исказани буџетски дефицит за 2018.годину, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 59.610.000 динара биће
покривен из неутрошених наменских средстава примљених у 2017.години а која нису утрошена до
31.12.2017.године.
Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2017.године користиће се у 2018.години у складу са
потписаним уговорима а за намене за које су биле опредељене у буџету из 2017. године.
Пренети вишак прихода из 2017.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2017.године који се
будe утврдиo Одлуком о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2017.г., трошиће се у складу са
финансијским планом за 2018.године
Члан 12.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети
захтев министарство надлежо за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализација јавних финансија.
Члан 14.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017.години по решењу које доноси председник општине, на
предлог надлежног органа за финансије.
Члан 15.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других
корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора
Члан 16.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком
само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 17.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7
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Члан 18.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61.Закона о буџетском
систему.
Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 20.
Сви приходи који корисници остваре од своје делатности се уплаћују на прописане уплатне рачуне јавних
прихода.
Приходе из става 1.овог члана корисници могу користити у висини у којој су их остварили а за намене које су
исказали у финансијском плану, с тим да се расходи прво извршавају из тих прихода а тек потом од
средстава буџета општине Нови Бечеј.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану
3.ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и
остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3.ове одлуке,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и
у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и привреду Општинске
управе (у даљем тексту: Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса
средстава из Трезора
Унутар Одсека за финансије и привреду Општинске управе се спроводи интерна контрола о оправданости и
законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из
ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односоно актом Владе предвиђен другачији
метод.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став 3 Закона
о буџетском систему.
Члан 22.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019.и
2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о
буџетском
систему
(“Службени
гласник
РС”,
бр.
54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011,93/2012,62/2013,63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), и Законом о
одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/2015), број
запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено, и то:
Општинска управа
Месна заједница Бочар
Месна заједница Кумане
Месна заједница Нови Бечеј
Месна заједница Ново Милошево
Народна библиотека
Дом културе општине Нови Бечеј
Туристичка организација општине Нови Бечеј
ЈУ "С Р Ц ЈЕДИНСТВО " Нови Бечеј
Центар за социјални рад

62
1
1
3
2
7
6

ПУ Пава Сударски

3
4
3
51

ЈП Урбанизам и путеви

10

ЈП Комуналац

62

УКУПНО
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У оквиру максималног броја запослених одређеног у тач. 3 ове одлуке, сваки организациони облик може
имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за
зараде.
У овој одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.овог члана.
У складу са чланом 27е Закона о буџетском систему корисник јавних средстава не може, без претходне
сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних ,
односно упражњених радних места до 31. децембра 2018. године.
Члан 23.
Ускладу са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2018. Годину
буџетом општине Нови Бечеј за 2018.г. предвиђено је повећање плата у предшколском образовању и
запосленима у култури од 10%, запослени у локалној самоуправи, месним заједницама и осталим јавним
службама за које се зараде обезбеђују из буџета општине Нови Бечеј у висини од 5%. Остали корисници
буџетских средстава могу одобрити помоћ запосленима до висине расположиве апропријације за ове
намене, у складу са општим актима и колективним уговорима.
Члан 24.
У оквиру апропријација намењених за финансирање платау органу управе планирана су посебна
средства у висини од 5.000.000 динара на име ангажовања додатног броја запослених (5 запослених) на
пословима озакоњења како би се ефикасно спровеле законске процедуре у овој области у односу на велики
број приспелих захтева и расположиве досадашње капацитете Општинске управе.
Обавезе по основу планираних средстава из става 1 овог члана могуће је преузимати након
одобрења увећања масе средстава за исплату плата у 2018.г. од стране надлежног министарстваМинистарства финансија.
Члан 25.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних
судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових сопствених прихода.
Члан 26.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2018.годину.
Члан 27.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.години само у складу са
чланом 10.Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине,
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира
из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2017.години, на терет капитала сразмерно делу
средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана
35.Закона јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 61/2005 и 78/2011).
Члан 30.
Корисници јавних средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2018.године, средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2018.години, која су овим корисницима пренета у складу са
Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину.
Члан 31.
Изузетно, у случају да се буџету општине Нови Бечеј из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине)
определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надоканаду
штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарјуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 32.
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Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у
смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се
вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом,
односно актом скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 33.
Апроријације у разделима 1, 2 и 3 представљају финансијски план директних корисника буџетских
средстава.Директни корисници буџетских средстава у обавези су да извештавају скупштину на начин и у
складу са роковима утврђеним у Закону о буџетском систему.Буџетски корисници извештавају о извршењу
програмског дела буџета у оквирима извештаја који подносе оснивачу.
Члан 34.
Рок за достављање на сагласност оснивачу годишњих програма рада/пословања индиректних буџетских
корисника усвојених од органа управљања је 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. Јавна
предузећа подносе годишње програме пословања за 2018.г. у складу са Законом о јавним предузећима.До
давања сагласности на програме пословања/рада средства се преносе сразмерно према последњем
усвојеном програму за приоритетне расходе.
Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за предходну
годину оснивачу је до 15 марта 2018.г.односно извештаја о реализацији програма пословања јавних
предузећа до 15 јула 2018. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа
односно установе
Члан 35
Јавна предузећа и други облици организовањачији је оснивач општина Нови Бечеј, дужни су да најкасније до
30.новембра текуће буџетске године део од најмање 50%добити, односно вишка прихода над расходима по
завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет општине Нови Бечеј.
Изузетно од ст. 1. овог члана, уз сагласност Општинског већа,обавезу по основу уплатебдобити нема субјекат
из ст.1.овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал,а расположива
ликвидна средства употреби зафинансирање инвестиција

.

Члан 36
Индиректни корисници буџета којима су одобрене апропријације економске класификације на класи конта 5
евидентирају пословне промене које су настале током буџетске године на одобреним контима и исте
приказују у финансијским извештајима о извршењу својих финансијских планова и у билансу успеха. Након
истека буџетске године у року од 15 дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана,
достављају директном буџетском кориснику– Општинској управи оригиналну финансијску документацију о
пословним променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације) ради евидентирања у
главној књизи трезора на економским калсификацијама–класамаконта 0 и 3 – у билансу стања носиоца
власништва над јавном својином.
За достављање података из става 2 овог члана одговоран је директор индиректног корисника односно
председник савета месне заједнице.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Општина Нови Бечеј је закључила Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска
комисија (овлашћена за уговарање) за реализацију следећих пројекта:
1. ИПА пројекат
Назив пројекта: “Повећање ефикасности заштите од поплава у општини помоћу паметног мерења“
Програм: INTERREG-IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска Србија
Идентификациони број пројекта: HUSRB/1602/11/0225
Трајање пројекта: 24 месеци (01.10.2017-30.09.2019)
Носилац пројекта: Општина Баја
Партнер на пројекту: Општина Нови Бечеј
Укупан буџет пројекта: 311.952,00 еура
Из средства ЕУ: 265.159,20 еура
Сопствена средства Општине Нови Бечеј: 46.792,80 еура
2. ИПА пројекат
Назив пројекта: “Рехабилитација заједничког природног и културног наслеђа за будући развој региона“
Програм: INTERREG-IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска Србија
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Идентификациони број пројекта: HUSRB/1602/31/0128
Трајање пројекта: 24 месеци (01.11.2017-31.10.2019)
Носилац пројекта: Општина Баја
Партнер на пројекту: Општина Нови Бечеј
Буџет целог пројекта222.320,00 еура
Из средстава ЕУ: 188.972,00 еура
Сопствена средства Општине Нови Бечеј:33.348,00 еура

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог
пројекта, а динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући
уплатни рачун прихода буџета. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Нови Бечеј
отвориће посебан наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је
саставни део уговора о гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију
општина које су обухваћене пројектом.
Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна
у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финасијске обавезе.
Средства из става 1 и става 3 овог члана, ускладу са Законом, изузета су из принудне наплате.
Члан 38.
У прелазном периоду увођења родно одговорног буџетирања корисници буџетских средстава
приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да
направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу
њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену
принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.
Члан 39
У случају да директни односно индиректни корисници буџетских средстава као и јавна предузећа којима је
оснивач Општина Нови Бечеј не поштују одредбе члана 27е Закона о буџетском систему, Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 119/12) и Уредбе
о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се
уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору "Службени
гласник РС", бр. 76/2013, у складу са чланом 103Б Закона о буџетском систему, Одсек за финансије и
привреду ће:
1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за исплату плата, односно примања
запосленим, изабраним, постављеним и ангажованим лицима код корисника буџетских средстава и
2) поднети прекршајну пријаву против одговорног лица корисника јавних средстава
Члан 40.
Ову одлуку објавити у службеном листу општине Нови Бечеј и доставити министарству надлежном за послове
финансија.
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу даномобјављивања у Службеном листу општине Нови Бечеј, а примењиваће се од
1.јануара 2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-400-70 /2018
Дана: 17.05.2018. године
НовиБечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 79. и члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 17/2017пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници одржаној 17.05.2018. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Одређује се Ревизорска кућа „Економско-финансијска ревизија“ Д.О.О. Београд – Врачар, Ђорђа Вајферта број
66, за вршење екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Нови Бечеј за 2017. годину.
II
Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, ће ову Одлуку доставити Државној ревизорској
институцији на давање сагласности.
III
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-54/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 38. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (“Службени гласник РС“,
бр. 33/2006 и 13/2016), и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 17/2017- пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној
17.05.2018. године, је донела
ОДЛУКУ
О МЕРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У
ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мере које ће Органи јавне власти предузимати ради подстицања равноправности и
социјалне укључености особа са инвалидитетом у општини Нови Бечеј, испуњавајући дужност да особама са
инвалидитетом обезбеде уживање права и слобода без дискриминације.
Члан 2.
Циљ доношења ове Одлуке је унапређење положаја ове групе грађана који и даље веома тешко остварују
чак и своја елементарна права.
Неприступачност, непостојање услуга социјалне заштите, незапосленост, али и недовољно развијена свест
грађана о проблемима и тешкоћама с којима се особе с инвалидитетом срећу, само су неки од узрока оваквог
стања а непостојање базе података о особама с инвалидитетом, њиховом броју, пребивалишту и врсти
инвалидитета, за последицу има немогућност креирања политике и спровођење система подршке
унапређења положаја ове групе грађана.
Члан 3.
Мере за подстицање равноправности особа са инвалидитетом које у складу са Законом могу да спроводе Органи
јавне власти су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мере за подстицање оснивања служби подршке за особе са инвалидитетом
Мере за стварање приступачног окружења
Мере за обезбеђивање равноправности пред органима јавне власти
Мере за обезбеђивање приступа информацијама
Мере за обезбеђивање равноправности у области васпитања и образовања
Мере за обезбеђивање учешћа у културном, спортском и верском животу заједнице
Активности усмерене ка стварању једнаких могућности

У општини Нови Бечеј, поједине од наведених мера су се и до сада спроводиле као што је стварање
приступачног окружења, на објектима у јавној употреби постављањем покретних рампи и на јавним
површинама, обележавање паркинг места за инвалиде.
Општина финансира услугу социјалне заштите лични пратилац детета, а као партнер учествује у спровођењу
услуге становање уз подршку за особе са инвалидитетом која се спроводи на терирорији општине.
Члан 4.
Ради повећавања нивоа самосталности особа са инвалидитетом у свакодневном животу и ради остваривања
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њихових права, општина Нови Бечеј издвојиће средства из буџета за суфинансирање програма општинских и
међуопштинских организација и удружења особа са инвалидитетом, основних са циљем стварања услова да
се живот ове категорије грађана учини садржајнијим, друштвено корисним, достојним човеку у савлађивању
тешкоћа којима су ова лица објективно изложена кao и равноправним укључивањем у све сфере друштва.
Суфинансирање прогрма организација и удружења реализоваће се путем јавног позива у складу са овом
одлуком.
Члан 5.
Право учешћа имају друштвено социо-хуманитарне организације или удружења која окупљају инвалидна
лица, воде бригу о њима од учлањења па све до краја живота и пружају им неопходну помоћ, с обзиром да
им је отежан живот због урођених или касније насталих оштећења.
Поред услова из става 1. овог члана учесници на јавном позиву треба да су испуне и додатне критеријуме:
• Да удружење има најмање половину чланова инвалида;
• Да у удружењу има најмање 3 члана инвалида са територије општине Нови Бечеј;
• Да се у програму нарочито истиче: посвећеност социјалној и друштвеној припреми младих за
даљи живот, пружање помоћи старијим лицима укључујући и смештај у домове, пружање
помоћи деци у инклузовном образовању, помоћ код набавке неопходних
помагала и
пружање материјалне помоћи најугроженијим члановима;
• Да удружење има оставрене резултате из претходних година.
Члан 6.
Поступак за остваривање права на суфинансирање спроводи Савета за социјалну заштиту.
На предлог Савета, председник општине расписује јавни позив.
Јавни позив садржи услове и критеијуме из члана 5 ове Одлуке, висину средстава која се додељује,
доказе који се прилажу уз пријаву, као и одредбу да је јавни позив отворен до утрошка средстава.
Јавни позив објављује се: www.novibecej. rs , локалним медијима, друштвеним мрежама.
Члан 7.
Пријава на јавни позив подноси се у затвореној коверти препорученом пошиљком на адресу:
Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј или лично у пријемној канцеларији општине
Нови Бечеј (канцеларија број 16), уз пратећу документацију, са обавезном назнаком «Н/Р председнику –
Пријава на јавни позив за суфинансирање програма општинских и међуопштинских организација особа са
инвалидитетом».
Уз пријаву се прилаже:
• пријавни образац;
• образац описа програма;
• образац буџета;
• образац плана активности;
• биографију координатора програма;
• фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну
годину, са доказом о предаји;
• писану изјаву о обезбеђивању финансиског дела програма сопственим средствима или
суфинансирањем;
• писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена.
Члан 8.
Одлуку о додели средстава учесницима доноси Председник општине на образложени предлог Савета.
Додељена средства се преносе учеснику на основу закључених уговора о додели средстава за подстицање
програма организација особа са инвалидитетом између учесника и општине, којим ће се регулисати права,
обавезе и одговорност између уговорних страна.
Члан 9.
Учесник је дужан да додељена средства користи искључиво за реализацију предложеног програма рада, а
неутрошена средства да врати у корист буџета општине.
Учесник је у обавези да поднесе Савету извештај о реализацији програма и утрошеним средствима у року од
15 дана од дана завршетка програма, за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће
године подноси извештај о реализацији тих програма и доставе доказе о наменском коришћењу
финансијских средстава.
Учесник који не достави извештај из става 2. овог члана неће бити додељена средства у наредне три године,
односно неће бити разматрано његово евентуално учешће по јавном позиву.
Уколико Савет утврди да је учесник ненаменски користио средства, учесник је дужан да иста врати у буџет
општине Нови Бечеј са законском каматом, а његово евентуално учешће на конкурсу неће бити разматрано
у наредне три године.
Члан 10.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј и Савет
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за социјалну заштиту.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-35/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу чл. 13, ст. 1. и ст. 5 и чл. 32, ст. 1, тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 35, ст. 1, тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 17/2017-пречишћен текст) Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној
дана 17.05.2018. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ПИЈАЋОМ
ВОДОМ И УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
У СРЕДЊОБАНАТСКОМ ОКРУГУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се циљеви, активности, одговорна лица и рокови за израду Регионалног плана
за унапређење квалитета услуга снабдевања пијаћом водом и управљања отпадним водама у
Средњобанатском округу (у даљем тексту Регионални план).
Члан 2.
Споразум о међуопштинској сарадњи
Споразум о међуопштинској сарадњи у изради Регионалног плана (у даљем тексту Споразум) између
града Зрењанина, општина Житиште, Нови Бечеј и Сечањ саставни је део ове Одлуке.
Споразум усвајају градоначелник Зрењанина и председници општина Житиште, Нови Бечеј, Сечањ.
Споразуму о међуопштинској сарадњи прикључује се општина Нова Црња.
Члан 3.
Сврха израде Регионалног плана
Регионалним планом остварују се следећи циљеви:
- Унапредити квалитет услуге снабдевања пијаћом водом у Средњобанатском оквиру, у смислу повећања
доступности и квалитета пијаће воде и повећања квалитета јавних услуга за грађане;
- Унапредити квалитет услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода, у смислу веће покривености
територије системом за сакупљање отпадних вода, примене мера за смањење загађења водотокова отпадним
водама, смањења негативних утицаја на јавно здравље и животну средину и повећања квалитета јавних
услуга за грађане;
- Успоставити систем за унапређење организационих капацитета и мерење учинка органа локалне управе и
комунланих предузећа, заснован на Оквиру за заједничку процену (Common Assesstment Framework)
- Ојачати техничке и људске капацитете у органима локалне самоуправе и комуналним предузећима;
Унапредити комуникацију са грађанима и њихову информисаност о процесу доношења одлука и
спровођења мера и активности које су предвиђене Регионалним планом;
- Обезбедити учешће јавности у процесу израде Регионалног плана, спровођењу мера и активности, као и
мерењу успешности у остварењу циљева који су предвиђени Регионалним планом;
- Утврдити распложиве и реалистичне/изводљиве јавно-политике опције за одрживо снабдевање
Средњобанатској региона пијаћом водом.
Члан 4.
Радна група за израду Регионалног плана
Радна група за израду Регионалног плана формирана је у складу са одредбама Споразума о
међуопштинској сарадњи.
Члан 5.
Садржај Регионалног плана
Регионални план садржи:
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- дугорочне циљеве и очекиване исходе;
- опис индикатора за мерење успешности у остварењу дугорочних циљева и очекиваних исхода;
- опис постојећег стања и капацитета у области услуга снабдевања пијаћом водом и управљања отпадним
водама у Средњобанатском округу;
- опис постојећих капацитета и одрживости пословања комуналних предузећа;
- опис усклађености Регионалног плана са стратешким и планским документима на нивоу јединица локалне
самоуправе, Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије;
- опис проблема у области пружања услуга снабдевања пијаћом водом и управљања отпадним водама у
Средњобанатском округу;
- опис циљева који се остварују Регионалним планом;
- опис очекиваних резултата и индикатора за мерење успешности у остварењу циљева и очекиваних
резултата;
- опис мера и активности које ће бити примењене кроз реализацију Регионалног плана;
- опис мера и методологију за мерење квалитета услуга у области снабдевања пијаћом водом и управљања
отпадним водама и податке о задовољству корисника;
- опис инфраструктурних пројеката предвиђених Регионалним планом;
- заједнички оквир за процену и програм за унапређење капацитета запослених у органима јединице локалне
самоуправе и комуналним предузећима;
- опис извора за проверу података индикатроа за мерење успешности у остваренју циљева и оекиваних
резултата;
- рокове за реалаизацију мера и активности;
- одговорне особе, институције и установе;
- опис потребних ресурса за израду и спровођење Регионалног плана;
- План комуникације и информисања јавности.
Члан 6.
Стратешка процена утицаја на животну средину
Надлежни орган доноси одлуку о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину
Регионалног плана.
Члан 7.
Родна равноправност и приступ заснован на поштовању и заштити људских права
У поступку израде Регионалног плана Радна група ће нарочиту пажњу посветити поштовању начела
родне равноправности, поштовању и заштити људских права.
Радна група ће посебну пажњу посветити потребама рањивих група, специфичностима и потребама
локалних заједница.
Члан 8.
Нацрт Регионалног плана
Радна група, у сарадњи са органима локалне самоуправе и комуналним предузећима израђује нацрт
Регионалног плана.
Члан 9.
План комуникације и информисања јавности
План комуникације и информисања јавности је саставни део Регионалног плана.
План комуникације нарочито садржи:
- податке о пруженим услугама снабдевања пијаћом водом и податке о задовољству корисника пруженим
услугама;
- анализу заинтересованих страна;
- опис начина комуникације са јавношћу и органима јавне власти;
- план организовања јавних догађаја;
- опис постојећих и потребних ресурса за реализацију Плана комуникације и информисање јавности.
У комуникацији са јавношћу, органима јавних власти и комуналним предузећима Радна група поступа
у складу са нацртом Плана комуникације и информисања јавности, до усвајања Регионалног плана.
Члан 10.
Заједнички оквир за процену
Заједнички оквир за процену је саставни део Регионалног плана.
Заједнички оквир за процену је инструмент за укључивање запослених и органима и службама локалне
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самоуправе и комуналних предузећа у процес спрвођења Регионалног плана, процену њиховог капацитета
унапређење квалитета јавних услуга у областима које су обухваћене Регионалним планом.
Заједнички оквир за процену садржи:
- утврђене области у којима је потребно унапредити капацитете за унапређење квалитета јавних услуга;
- циљеве, очекиване резултате и индикаторе за мерење успешности у унапређењу капацитета органа
јединица локлане самоуправе и комуналнх предузећа;
- мере за унапређење родне равноправности, примену приступа заснованог на поштовању и заштити
људских права и једнаких могућности за све;
- програм за унапређење капацитета запослених у органима јединице локалне самоуправе и комуналним
предузећима
- упитник за процену капацитета;
- упитник за мерење задовољства корсиника јавних услуга;
Члан 11.
Јавни увид и јавна расправа
Након израде нацрт Регионалног плана излаже се на јавни увид и о нацрту Регионалног плана се
организује јавна расправа у свим градовима и општинама из чл. 2. ове одлуке.
Поступак излагања на јавни увид, јавне расправе и обавештавања јавности детаљно се уређује
Програмом.
Јавни увид и јавна расправа трају најмање 30 дана.
Након одржане јавне расправе Радна група, у сарадњи са органима локалне самоуправе и комуналним
предузећима израђује извештај о спроведеном јавном увиду и јавној расправи.
Извештај нарочито садржи списак свих учесника у јавном увиду и јавној расправи, коментаре и
примедбе учесника и образложење о разлозима за усвајање или одбијање пристиглих коментара и примедби.
Члан 12.
Предлог Регионалног плана
Након завршене јавне расправе Радна група, у сарадњи са органима локалне самоуправе и комуналним
предузећима израђује предлог Регионалног плана који доставља градском, односно, општинском већу.
Градско, односно, општинско веће утврђује предлог Регионалног плана, кроз заједничке
међуопштинске састанке.
Радна група пружа подршку у организацији састанака и информише градско, односно, оштинско веће о
процесу израде Регионалног плана и садржини нацрта.
Градска и општинска већа јединица локалне самоуправе из чл. 2. ове Одлуке утврђују јединствени
предлог Регионалног плана који упућују скупштини јединице локалне самоуправе на усвајање.
Члан 13.
Усвајање Регионалног плана
Регионални план усвајају скупштине јединце локлане самоуправе, у складу са законом.
Скупштине јединица локалне самоуправе формирају међуопштински одбор за разматрање
појединачних питања из Регионалног плана око којих скупштине јединица локалне самоуправе не могу да
постигну сагласност.
Радна група пружа подршку у организацији састанака и информише међуопштински одбор о процесу
израде Регионалног плана и садржини нацрта.
Регионални план се сматра усвојеним након што за њега гласа већина одборника у свакој од јединица
локалне самоуправе из чл. 2. ове Одлуке.
Регионални пан се објављује у службеном гласилу јединица локалне самоуправе.
Члан 14.
Рок за усвајање Регионалног плана је крај маја 2019. године.
Израда Регионалног плана започиње формирањем Радне групе за израду Регионалног плана, у складу
са овом Одлуком.
Рок за израду нацрта Регионалног плана је крај јануара 2018. године.
Крајњи рок за достављање предлога Регионалног плана скупштини јединица локалне самоуправе је 30
дана пре крајњег рока за усвајање плана, у складу са ст. 1. овог члана.
Крајњи рок за израду нацрта Плана комуникације и информисања јавности је 30. април 2018. године.
Крајњи рок за израду Оквира за заједничку процену је 30. јун 2018. године.
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Члан 15.
Финансијска средства за израду Регионалног плана
Финансијска средства за реализацију Споразума обезбеђују се из буџета јединица локалних самоуправа,
буџета пројекта „„Подршка локалним самоуправама на путу ка ЕУ – друга фаза“, буџета Министарства
заштите животне средине, буџета АП Војводине и из других извора финансирања у складу са законом.
Трошкови израде Регионалног плана износе 794.000,00 динара према следећој спецификацији:
• Путни трошкови: 210.000,00 динара
• Трошкови материјала за састанке: 14.000 динара
• Трошкови освежења током састанака: 30.000,00 динара
• Ангажовање стручњака за израду анализа и обраду података: 540.000,00 динара.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-325-1/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 6. став 2. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (Сл. гласник РС бр.
16/92), члана 74. Закона о пољоприврдном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09 и 112/15), у вези са чланом 72.и 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
и члана 15. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
17/2017- пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној 17.05.2018. године,
донела
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин заједничког јединственог коришћења утрина и пашњака на целој
територији општине Нови Бечеј, који су у складу са законом враћени селима на коришћење (у даљем тексту:
сеоски пашњаци).
Месне заједнице у сва четири насељена места општине Нови Бечеј, које су, у складу са Законом о локалној
самоуправи, основане ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима и које у
складу са истим Законом имају статус правног лица, уписују се као носиоци права коришећења на сеоским
пашњацима.
Члан 2.
Циљ доношења ове Одлуке је усаглашавање примене важећих прописа на територији целе општине које се
тичу сеоских пашњака, како у погледу уписа у јавне књиге катастра непокретности тако и у погледу
овлашћења за управљање и услова и начина коришћења сеоских пашњака с обзиром да је изостала
јединствена примена као и договор грађана. Овом Одлуком се уводи јединствено управљање и коришћење
сеоских пашњака...
Члан 3.
Управљање сеоским пашњацима поверава се пашњачком одбору.
Пашњачки одбор је стално радно тело које образује Савет месне заједнице.
Пашњачки одбор има председника, заменика председника и најмање 5 чланова.
Председник, заменик председника и чланови пашњачког одбора именују се из реда сточара и ратара, као и
стручњака за област пољопривреде и ветерине на предлог Савета месне заједнице и сточара из села. У
поступку доношења одлуке о образовању пашњачког одбора, председник Савета месне заједнице сазваће
састанак сточара на коме се предалаже укупан број чланова пашњачког одбора и кандидати за именовање.
Пашњачки одбор одговоран је за законито управљање и коришћење сеоских пашњака.
Пашњачки одбор именује се на мандатни период на који је изабран Савет месне заједнице. Председник,
заменик председника и чланови пашњачког одбора могу бити разрешени пре истека врема на који су
именовани:
• Ако не обављају дужности из члана 4 ове одлуке,
• Ако не предложи финансијски план за текућу годину
• Ако годишњим програмом сенокосе не планира за издавање у закуп у складу са овом Одлуком.
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Члан 4.
Пашњачки одбор дужан је да:
1. Утврди тачну евиденцију парцела сеоских пашњака за територију насељеног места;
2. Одреди површине и локације као и капацитет коришћења за поједине врсте стоке;
3. Одреди начин и време испаше стоке у току дана и у току године којег су дужна да се
придржавају лица чија се стока напаса на пашњацима;
4. Одреди површине на којима се неће вршити напасање него ће се исте користити као сенокоси
у складу са годишњим програмом;
5. Одлучује о ревитализацији, прихрањивању и наводњавању пашњака;
6. Води евиденцију о броју и стању коришћења бунара на којима се напаја стока, одлучује о
чишћењу, одржавању и ископавању нових бунара;
7. Израђује предлог годишње програме мера за ефикаснију искоришћеност пашњака са
предлогом финансијских средстава неопходних за реализацију тих мера који усваја Савет
месне заједнице;
8. Утврђује мере унапређења производње у сточарству, како кроз повећање капацитета и
искоришћености пашњака тако и других мера, које предлаже Скупштини општине на
усвајање.
Члан 5.
Ради спровођења мера одржавања и унапређења искоришћености пашњака, пашњачки одбор предлаже
Савету месне заједнице финансијски план којим се планирају средства:
1) Из накнада које сточари плаћају за одржавање и унапређење пашњака;
2) Од закупнина за сенокосе;
3) Из других средстава утврђених законом.
Члан 6.
Висину накнаде за одржавање и унапређење пашњака утврђује Савет месне заједнице на образложени
предлог пашњачког одбора.
Наплату врши стручна служба месне заједнице на евиденционом рачуну накнада за одржавање пашњака
који се води код месне заједнице.
Члан 7.
Годишњим програмом утврђују се парцеле сенокоса на којима се у току године неће вршити напасање стоке,
већ ће се исте издавати у закуп.
Савет месне заједнице именује Комисију која спроводи поступак издавања у закуп сенокоса, утврђује
почетне цене за свако надметање, објављује јавни позив и сачињава извештај о спроведеном поступку.
Уговоре о закупу на основу одлуке Савета, потписује председника Савета мене заједнице.
Средства од закупа се уплаћују на евиденционом рачуну накнада за одржавање пашњака који се води код
месне заједнице.
На поступак давања у закуп сходно се примењују одредбе Закона о пољопривредном земљишту и
Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини.
Члан 8.
Средства остварена у складу са чланом 6. и 7. ове Одлуке у висино од 80% су наменска и могу се користити
искључиво за одржавање и унапређење пашњака а остатак за организационе и техничке послове рада месне
заједнице.
Члан 9.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа Нови Бечеј.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-28/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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6. На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3362/2016 донетог дана 25.03.2016. године и
члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној 17.05.2018. године, донела
ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ У ТРАЈНИ
УЛОГ ОПШТИНЕ У КАПИТАЛ ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком општина Нови Бечеј, поступајући по Закључку Владе Републике Србије (у даљем тексту:
Општина), конвертује своје потраживање по основу пореза на зараде у трајни улог општине Нови Бечеј у
капитал субјекта приватизације ГП „Мостоградња“ АД Београд (у даљем тексту: Мостоградња), ради
намирења својих потраживања.
Влада Републике Србије је дана 25.03.2016. године донела Закључак 05 број 023-3362/2016 којим је
констатовано да су државни повериоци дужни да Мостоградњи конвертују потраживања, доспела са стањем
на дан 31.08.2015. године, у трајни улог у капиталу, као и да отпишу дуговања доспела у периоду од 1.09.до
31.12.2015.године.
Члан 2.
Дуг Мостоградње по основу јавних прихода који припада општини као уступљени прихд 80% пореза на
зараде, износи
• 321.028,73 динара за период од 1.09.до 31.12.2015.године
• 824.765,00 динара са стањем на дан 31.08.2015. године,
па се сходно наведеном Заључку Владе дуг Мостоградње доспео у периоду од 1.09. до 31.12.2015.године у
износу од 321.028,73 динара отписује, а дуг у износи од 824.765,00 динара са стањем на дан 31.08.2015.
године конвертује у трајни улог општине у капитал Мостоградње.
Члан 3.
Општина као државни поверилац постаје акционар VI емисије акција појединачне рачуноводствене
вредности обичне акције од 2.641,500747 динара - које је Мостоградња издала без јавне понуде ради
повећања основног капитала по основу докапитализације конверзијом потраживања поверилаца у трајни
улог у капиталу.
Члан 4.
Овлашћује се предсеник општине да, у име општине као повериоца, закључи са Мостоградњом као
дужником, уговор о конверзији потраживања у трајни улог у капитал и потпише Уписницу – Изјаву о упису
хартија од вредности.
Закључењем Уговора и потписивањем Уписнице, Општина постаје власник 312 обичних акција, чија је
емисиона цена 2.641,500.747 динара по акцији, укупне вредности 824.148,233064 динара.
Разлика између укупног потраживања општине и укупне вредности акција у износу од 616,76 динара, настале
услед заокруживања на цео број акција, биће новчано исплаћена општини по оканчању уписа акција по VI
емисији у Централном регистру.
Члан 5.
Уговор из члана 4. Одлуке сматраће се реализованим када се сагласно извршеној конверзији потраживања у
капитал, изврши упис повећања капитала Мостоградње у одговарајући регистар и пренесу акције на
власнички рачун општине код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, чиме се
потраживање општине сматра намиреним.
Члан 6.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-10/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 17/2017- пречишћен текст), и Захтева Месне заједнице Ново Милошево поводом пресуде Привредног
апелационог суда Београд број: 5 Пж 524/17 од 07.12.2017.године, Скупштина општине Нови Бечеј на 20.
седници одржаној 17.05.2018. године, донела
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ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВО МИЛОШЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком општинска управа општине Нови Бечеј, поступајући по пресуди Привредног
апелационог суда Београд, извршиће обавезу тужене месне заједнице Ново Милошево (у даљем тексту:
месна заједница) и исплатити досуђени износ тужиоцу АД “Градитељ“ из Кикинде.
Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12,62/13, 63/13
- исправка, 108/13 , 142/14 , 68/15 - др. закон, 103/15 , 99/16 , 113/17) ( у даљем тексту: Закон) прописано је
да су месне заједнице индиректни корисници буџета јединице локалне самоуправе (члан 2. Закона), за које
је у буџетском смислу одговорна општинска управа као директни корисник буџета јединице локалне
самоуправе (чл. 41. и 50. Закона).
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из средстава утврђених одлуком о буџету општине,
укључујући и самодопринос, донације и приходе које месна заједница оствари својом активношћу а изменом
Закона о буџетском систему укинути су рачуни сопствених прихода директних и индиректних буџетских
корисника, тако да се приходи које месна заједница оствари својом активношћу уплаћују у буџет јединице
локалне самоуправе.
Члан 2.
Обавеза тужене месне заједние, утврђена пресудом Привредног апелационог суда Београд број: 5 Пж
524/17 од 07.12.2017.године, је исплата следећих износа:
• 5.602.067,22 динара на име главног дуга по основу неисплаћене ситуације број: 9047 од 19.11.2009.
године,
• законске затезне камате почев од 21.09.2010. године до дана исплате, која је дана 08.05.2018. године
износила 6.315.963,02 динара,
• 532.311,00 динара на име трошкова парничног поступка.
Члан 3.
Предмет ове одлуке су новчани износ главног дуга и износ обрачунате законске затезне камте на дан
исплате за који је неопходно обезбедити 12.000.000,00 динара, с обзиром да је на дан 08.05.2018. године
укупан дуг – главни дуг плус законска затезна камата до тог дана - износио 11.918.030,24 динара.
Обавезу исплате износа од 532.311,00 динара на име трошкова парничног поступка месна заједница
је измирила.
Члан 4.
Средства за извршење обавезе из ове Одлуке, обезбеђена су из трансферних средстава Владе
Републике Србије те ће сходно члану 5. Закона и члану 31. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018.
годину, орган управе надлежан за финансије на основу решења о употреби текуће буџетске резерве који је
донела Влада Републике Србије, отварити апропријацију за извршење расхода по овом основу.
Апроппријација се отвара у разделу 4 Општинска управа, глава 4.08 – месне зајединца Ново Милошево,
Програм 15 – опште услуге управе ПА 0602-0002
функционисање месних заједница, економска
класификација 483111 у износу од 12.000.000,00 динара.
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-7-31/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 108/2016 и 113/2017), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (Сл.гл. РС бр. 16/2018), члана 4. став 5. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2016), и члану 35.
став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 –
пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела
је
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ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ –ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ - У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину општине Нови
Бечеј - помоћне зграде власника АД „Раднички универзитет“ у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр. 5,
парцела број 5584/3 површине 18а 27м2, која се води у листу непокретности број 3821 К.о. Нови Бечеј и то:
1. помоћна зграда бр. 3 површине 186 м2 гараже –састоји се од 5 гаража
2. помоћна зграда број 5 површине 166м2 - састоји се од 4 просторије архиве, гаража, WC и ходник
3. са припадајућим правом коришћења на градском грађевинском земљишту
Прибављање објекта се врши у јавном интересу ради решавања проблема паркинг простора и регулације
саобраћаја око постојећег објекта јавне намене – Дома здравља Нови Бечеј.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавиће се средствима планираним Одлуком о буџету општине Нови
Бечеј за 2018. Годину.
Члан 3.
Вредност непокретности која ће се прибавити не може бити виша од просечне тржишне вредности
непокретности коју утврђује надлежни орган, а у складу са износом средстава планираних буџетом.
Члан 4.
Образује се Комисија од 5 чланова да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину
општине Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом
достави Општинском већу ради утврђивања предлога решења о прибављању непокретности које доноси
Скупштина општине Нови Бечеј.
У Комисију се именују:
1. Јован Станчић председник,
2. Зора Станисављев, чланица
3. Драган Раушки, члан
4. Марица Бешлин, чланица
5. Жељко Остојић, члан
Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и
лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015).
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прибављању непокретности –помоћне зграде гараже
у јавну својину општине Нови Бечеј („Службеном листу општине Нови Бечеј“број 9/2016).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-34/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

9. На основу члана 4. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/1991 и 71/1994), члана 26.
Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и члана 35. став 1. тачка 6.
Статута оптшине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 17/2017-пречишћени текст),
Скупштина општине Нови Бечеј је на својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела
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ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта установе културе – Дома културе општине Нови Бечеј,
основан Одлуком о спајању установа културе новим оснивањем Дома културе општине Нови Бечеј коју је
донела Скупштина општине Нови Бечеј 26. фебруара 2004. године под бројем 02-64-5/2004, ради обављања
делатности у области културе од значаја за општину Нови Бечеј (уписана у судски регистар Привредног суда
у Зрењанину, под бројем 5-155).
Промена оснивачког акта врши се због усклађивања са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - исправка).
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач установе је општина Нови Бечеј, Улица Жарка Зрењанина 8, матични број 08108293 (у даљем
тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Установа послује под пословним именом: Дом културе општине Нови Бечеј (у даљем тексту: установа).
Члан 4.
Седиште установе је у Новом Бечеју, Трг ослобођења бб.
Члан 5.
Установа не може променити пословно име и седиште без претходне сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ
Члан 6.
Установа обавља делатност културе од значаја за општину, односно послове којима се обезбеђује
остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог законом утврђеног
интереса у области културе.
Делатност установе је обављање организационих, маркетиншких, административних, финансијских,
образовних, техничких и других послова неопходних за одржавање програма и манифестација у области
културе, као и програмска припрема, продукција и презентација пројеката из области културе, различитих
намена и организовање гостовања пројеката из области културе и рада уметничких установа.
Члан 7.
Установа обавља делатност која се разврстава према јединственој класификацији делатности у област стваралачке, уметничке и забавне делатности.
Претежна делатност установе је 90.01 извођачка уметност која обухвата постављање позоришних и
оперских и плесних програма/представа, припрему извођења музичких програма (концерата), као и друге
врсте сценског извођења.
Установа не може променити претежну делатност без претходне сагласности оснивача.
Члан 8.
Поред делатности из члана 7. ове одлуке, установа може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз
претходну сагласност оснивача.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 9.
Установа је дужна да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
- трајно и несметано обављање делатности установе под условима и на начин уређен законом и прописима
донетим на основу закона;
- предузимање мера одржавања објеката и опреме, који служе за обављање делатности установе;
- развој и унапређење квалитета обављања делатности, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Установа је дужна да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом установе.
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Члан 10.
Оснивач има право:
- да директору и Управном одбору установе предлаже мере у циљу остваривања делатности установе;
- да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању
установе;
- да, у складу са законом, предузима мере којима се обезбеђују услови за обављање делатности установе.
Члан 11.
Установа је дужна да:
- у остваривању делатности поступа по предлозима оснивача;
- оснивачу подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје о
раду и пословању;
- на Статут и акт о организацији и систематизацији послова установе прибави сагласност оснивача;
- за промену седишта и назива установе претходно прибави сагласност оснивача;
- за промену делатности установе претходно прибави сагласност оснивача;
- на годишњи програм рада установе и годишњи финансијски план прибави сагласност оснивача.
Члан 12.
Оснивач је дужан да:
- установи обезбеди материјалне и друге услове за несметано обављање делатности;
- остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
- предузима мере за унапређење обављања делатности.
Члан 13.
Средства за обављање делатности установе обезбеђују се:
- из буџета оснивача;
- из прихода од делатности за коју је установа регистрована и
- из других извора у складу са законом.
Члан 14.
Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му припадају на основу
закона и оснивачког акта.
Установа самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим
средствима са којима располаже (потпуна одговорност).
VI. ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 15.
Органи установе су:
- Директор,
- Управни одбор и
- Надзорни одбор.
Члан 16.
Установом руководи директор.
Директора установе именује и разрешава оснивач.
Директора именује оснивач, на основу претходно спроведеног јавног конкурса.
Директор установе именује се на период од четири године и може бити
Јавни конкурс из става 3. овог члана, расписује и спроводи, Управни одбор установе.

поново

именован.

Члан 17.
Кандидати за директора установе морају имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у
струци. Остали услови за избор кандидата за директора установе утврђују се Статутом установе.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне
документације.
Члан 18.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног
конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора мора имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у
струци.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.
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Члан 19.
Директор установе:
- организује и руководи радом установе;
- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом
установе;
- извршава одлуке Управног одбора установе;
- заступа установу;
- стара се о законитости рада установе;
- одговоран је за спровођење програма рада установе;
- одговоран је за материјално-финансијско пословање установе;
- врши друге послове утврђене законом и Статутом установе.
Члан 20.
Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
- на лични захтев;
- ако обавља дужност супротно одредбама закона;
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе;
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности
директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора установе;
- из других разлога утврђених законом или Статутом установе.
Члан 21.
Установом управља Управни одбор.
Управни одбор установе има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности.
Највише једна трећина чланова Управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине
запослених.
Члан Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске
делатности.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног
пола.
Чланови Управног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише
два пута.
У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним актом оснивача.
Члан 22.
Управни одбор установе:
- доноси Статут;
- доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и Статутом;
- утврђује пословну и развојну политику;
- одлучује о пословању установе;
- доноси програме рада установе, на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски план;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и пословању;
- даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
- даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до
његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе
на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду;
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.
Члан 23.
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Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:
- на лични захтев;
- ако обавља дужност супротно одредбама закона;
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности
члана Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га
чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора установе;
- из других разлога утврђених законом или Статутом установе.
Члан 24.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног
синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног
пола.
Чланови Надзорног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише
два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора установе.
У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Надзорног одбора.
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према
мерилима утврђеним актом оснивача.
Члан 25.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу.
Члан 26.
Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:
- на лични захтев;
- ако обавља дужност супротно одредбама закона;
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности
члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га
чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора установе;
- из других разлога утврђених законом или Статутом установе.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од
90 дана од дана доношења ове одлуке.
До доношења општих аката установе усклађених са овом одлуком, остају на снази општа акта установе која
нису у супротности са овом одлуком.
Члан 28.
Директор установе именован до ступања на снагу ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са
законом и овом одлуком, до истека времена на које је именован.
Члан 29.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да обављају
послове Управног и Надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека времена на које су
именовани.
Члан 30.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II 02-110-8/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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10. На основу члана 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), и члана 35. став 1. тачка
4. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 17/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године усвојила је
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овим Програмом општина Нови Бечеј осигурава квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним
животињама, хумано решавање проблема животиња и изградњу прихватилишта за животиње, чиме испуњава
законску обавезу израде и спровођења програма контроле и смањења популације напуштених животиња на
територији општине.
1.УВОД
Велики број напуштених животиња на улицама наше општине, резултат је напуштања животиња од стране
њихових власника. Сада већ бивши кућни љубимци препуштени су сами себи у борби за голи живот, а као
последица тога долази до неконтролисаног размножавања, чиме се већ постојећи број напуштених животиња
повећава. Поред напуштања животиња, као основног начина на који настај пси луталице, повећању њиховог
броја доприноси и велики репродуктивни потенцијал ових животиња. Постоје подаци који говоре о томе да
за само шест година пар плодних паса и њихово потомство, у оптималним условима, може дати чак 67 000
штенаца. Код мачака овај број је још већи и износи 420 000 мачића за седам година. Узроци оваквих
проблема су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана који због недостатка средстава за бригу
о животињама прибегавају избацивању кућних љубимаца на улице.
Из поменутих разлога неопходно је:
-применити важеће одредбе Закона,
-стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање животиња (паса и мачака),
-изградити прихватилиште задовољавајућих капацитета и
-подићи радне капацитете службе за зоохигијену.
Применом ових решења у пракси, стећи ће се услови за санкционисање несавесних и неодговорних власника
кућних љубимаца, који стварају проблем.
Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може решити само планском
организованом, континуираном акцијом свих заинтересованих страна у друштву кроз јасно осмишљен

Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Нови
Бечеј.
За решавање овог проблема надлежна је локална самоуправа, а њен први корак је израда горе наведеног
Програма у складу са специфичностима средине. Да би Програм био успешан, потребна је сарадња свих
релевантних институција (Министарства, локалне самоуправе, комуналног предузећа, ветеринара, удружења
за заштиту животиња и грађана).
Основна начела на којима се овај Програм заснива јесу:
1) начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и дужност човека да
поштује животиње и брине о животу и добробити животиња чији опстанак зависи непосредно од њега;
2) начело интегралности, које подразумева да државни органи и општина Нови Бечеј, у оквиру
свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња спровођењем међусобно усаглашених
планова и програма;
3) начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим
активностима које се предузимају у различитим областима које се на директан или индиректан начин односе
на животиње мора посветити пуна пажња заштити добробити животиња;
4) начело превенције и предострожности, које подразумева да свака активност која је у
директној или индиректној вези са животињама мора бити планирана и спроведена тако да представља
најмањи ризик по живот и добробит животиња, људи и животне средине
и заснива се на процени утицаја различитих начина коришћења животиња на њихов живот и добробит, као
и на коришћењу најбољих расположивих технологија, средстава и опреме;
5) начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац животиња
одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан да сноси трошкове збрињавања животиња чији је
власник, односно држалац, ако више не жели или није у могућности да се стара о њима.
Поједини изрази употребљени у овом Програму имају следеће значење:

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

60

1) власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно за
живот, заштиту здравља и добробити животиња;
2) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје животиње на
основу писменог одобрења власника и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
3) држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим репродукције;
4) добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује своје
физиолошке и друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка,
психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са
животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и
повреде;
5) изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без
његове воље и коју он тражи;
6)напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је
бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио
7) кућни љубимци јесу пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске,
акваријумске и друге животиње, које се гаје или држе за дружење, заштиту или помоћ човеку;
8) лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот на начин
који изазива тренутну смрт;
9) обележавање и регистрација животиња јесте поступак означавања животиња на трајан
начин ради идентификације, регистрације и прикупљања свих података у јединствен информациони систем;
10) објекат јесте грађевинска целина или простор за узгој, држање, лечење, репродукцију
животиња, одлагање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, који у погледу
изградње, опреме, ветеринарско-санитарних и других услова, а у зависности од врсте делатности која се у
њима обавља, испуњава прописане услове;
11) прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама;
12) превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар животиње у јавном
превозу, превозу за сопствене потребе и превозу за личне потребе;
13) превозна средства јесу средства друмског, железничког, ваздушног и водног саобраћаја,
која се користе за превоз животиња;
14) стерилизација и хируршки захват, који изводи ветеринар, а подразумева оварихистеректомију женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху контроле
популације.
15) споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи јесу
лешеви животиња, труп, делови трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи животињског
порекла и храна животињског порекла који нису намењени и безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из
објеката у којима се припрема храна за исхрану људи.
2. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ општине Нови Бечеј је да осигура квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним животињама,
односно изгради прихватилиште за животиње у складу са Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“,
бр. 41/09).
Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња подразумева активно учешће свих чланова
друштва у ланцу хуманог решавања овог проблема.
Главни циљ свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим и отклањање
негативних последица њиховог присуства на улици. Реализација овог Програма гарантује успостављање
минималног броја напуштених животиња на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и
напуштене животиње. Циљеве Програма је могуће остварити у сарaдњи владиног и невладиног сектора
(државних органа и јединице локалне самоуправе са једне и удружења грађана као и самих грађанина са
друге стране).
У хуманом решавању проблема напуштених животиња учествују:
Централна власт – Органи Републике Србије и АП Војводине (доношење свих потребних закона,
подзаконских аката и правилника као и мера и субвенција локалним властима и грађанима, тј. помоћ у
процесу решавања проблема напуштених животиња);
Јединица локалне самоуправе – Скупштина општине, Председник општине, општинско веће, општинска
управа;
Инспекција – Ветеринарска и друге надлежне инспекцијске службе (надзор над спровођењем закона и
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подзаконских аката);
Ветеринарска служба - праћење, заштита и унапређење здравља животиња на територији општине;
Правно лице које управља прихватилиштем
Тужилаштво и локална удружења грађана за заштиту животиња
Медији – подизање свести грађана о значају хуманог решавања проблема напуштених животиња и истинито
и редовно информисање;
Грађанин – дужност сваког грађанина јесте да спречи и пријави све облике злостављања животиња и
угрожавања њихових живота, здравља и добробити.
3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Општина Нови Бечеј се налази у средишњем, западном делу Баната, односно североисточном делу
Војводине. Општину чине четири насеља, а то су: Нови Бечеј, центар истоимене општине, Ново Милошево,
Бочар и Кумане. Атар општине Нови Бечеј простире се на банатској лесној тераси и алувијалној равни реке
Тисе, на површини од 609 km2.
На северу и истоку општина Нови Бечеј се граничи са општином Кикинда, на југоистоку са општином
Зрењанин, на југу са општином Жабаљ и на западу са општинама Бечеј и Ада. Границу према општинама
Ада, Бечеј и Жабаљ чини река Тиса са њеним меандрима.
Општина Нови Бечеј заузима повољан положај, с обзиром да се налази између три значајна привредна
центра Војводине: Зрењанина, Кикинде и Бечеја.
Сва насеља у општини су међусобно повезана асфалтним путем и пругом са средиштем општине – Новим
Бечејом. Као градско и привредно најразвијеније насеље, Нови Бечеј има најповољнији географски положај.
Насеље је изграђено крај саме Тисе и ту се укрштају сви сувоземни и водени путеви (река Тиса – канал ДТД),
а низводно, на удаљености од једног километра, налази се и брана којом је ова река премошћена.
Према последњем попису становништва 2011. године, у 4 насеља новобечејске општине живи 23925
становника. У Новом Бечеју, центру општине, живи 13133 становника или 54,9 % становништва општине.
Дистрибуција становништва према величинским категоријама у ова четири насеља указује да је просечна
популациона величина 6731 становник и свако насеље је у различитој величинској категорији.
Природно кретање становништва одликује биолошка регресија - низак наталитет, пораст општег морталитета
и биолошка регресија становништва. Општина Нови Бечеј је у 2011. години имала природни прираштај -7,1
°/оо, што је за 1,9°/оо , мање у односу на републички просек, односно 0,7°/оо, мање у односу на просек у
средњобанатском округу.
Табела 2.1. Основни подаци природног кретања становништва
Природни прираштај
Територијална Број становника
(2011.)
јединица
1981.
1991.
2002.
2011.
апсолутно релативно
Општина
30.312
29.091
26.924
23.925
-172
-7,1 °/оо
Нови Бечеј
Средњобанатски
217.684
20.8456
187.667
-1.468
-7,8 °/оо
округ
АП Војводина
2.034.782
2.032.406 2.031.992
1.931.809
-10.589
-5,4 °/оо
Република
9.332.000
7.595.636 7.498.001
7.186.862
-37.337
-5,2 °/оо
Србија
Извор: Републички завод за статистику
Само у периоду од 1948-1953. године расте укупан број становника, док је надаље карактеристичан
перманентан пад популације, до последњег пописа.
Графикон 2.1. Кретање укупног броја становника 1948-2002. година
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Анализом демографског развоја општине уочен је перманентан пад укупног броја становника од 1953.
године, који је јаче изражен у последњим пописним годинама.
Старосну структуру становништва, пратећи по пописима, карактерише старење становништва, односно
присутно је смањење становништва деобне групе 0-19 година и повећање учешћа групе старости од 65
година и више.
Радни контигент чини 63,9 % укупне популације, а резултат је смањеног учешћа становништва од 20-39
година у укупном становништву и великог броја лица старијих од 60 година. Од укупне популације
посматраног подручја 14,1% је пољопривредно становништво, од чега је око 56,1% активно пољопривредно
становништво.
Кретање укупног броја домаћинстава имало је веома благ пораст, док је од 1981. године перманентан пад
укупног броја домаћинстава. Просечна величина домаћинства опадала од 3,8 до 2,9 чланова по домаћинству,
као последица процеса раслојавања домаћинстава.
На подручју општине Нови Бечеј заступљена је углавном флора и фауна карактеристична за Панонску низију,
а посебно се истичу заштићена природна добра. Заштићена природна добра на територији општине Нови
Бечеј су:
- Специјални резерват природе „Слано Копово'',
- Специјални резерват природе „Окањ бара“,
- Споменик природе Стари парк Соколац У Новом Бечеју,
- Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва и
- Храст лужњак код црпне станице у Куману.
На територији општине су и потенцијална природна добра: станишта природних реткости – фрагменти степа
и слатина на потезу Нови Бечеј – Ново Милошево и Бочар – Сигет.
4. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основе за реализацију Програма чини законска регулатива која прописује ефикасне, превентивне мере које
се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, одговорност власника, забрану напуштања
кућних љубимаца и поступке са напуштеним животињама.
Законски оквир
Проблематика којом се бави овај Програм регулисана је или има додирних тачака са низом законских аката:
1)
2)
3)
4)
5)

Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/06 и 98/06);
Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09);
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16);
Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14,
94/16);
6) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07);
7) Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, бр. 6/16);
8) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16);
Правни основ за доношење овог Програма налази се у члану 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник
РС“, бр. 41/09), којим је прописана дужност јединице локалне самоуправе да изради и спроводе Програм
контроле и смањења популације напуштених животиња према специфичностима средине као и Статут
општине Нови Бечеј као подзаконски акт који утврђује надлежност скупштине да донесе овај Програм.
Важећи законски прописи предвидели су и друге обавезе локалнe самоуправe, и то:
Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу.
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Локална самоуправа је дужна да за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња има изграђен објекат
за сакупљање лешева животиња. У објекту за сакупљање лешева животиња локална самоуправа може
сакупљати и друге споредне производе животињског порекла.
Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна је да до њеног организовања
обезбеди финансирање уклањања лешева.
Јединица локалне самоуправе прописује место и начин извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и
мачака на јавне површине.
Јединица локалне самоуправе дужана је да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има
напуштених животиња.
Јединица локалне самоуправе дужана је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и
изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилиште у складу са законом.
Јединица локалне самоуправе дужана је да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или
повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње
обезбеди лишавање живота у складу са законом.
У прихватилиште које обезбеђује јединица локалне самоуправе смештају се:
1. напуштене и изгубљене животиње;
2. животиње чији власници, односно држаоци, не могу више да се бринуо њима;
3. животиње које су одузете власницима, односно држаоцима;
4. животиње које су у опасности.
Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року
од три дана од дана губитка животиње, пријави предузећу коме су поверени послови управљања
Прихватилиштем и ветеринарској служби.
Јединица локалне самоуправе ускладиће рад прихватилишта за напуштене животиње са одредбама Закона о
добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) пре започињања са радом у прихватилишту.
5. ЗООХИГИЈЕСНКА СЛУЖБА И ПРИХВАТИЛИШТЕ
Одлуком јединице локалне самоуправе послови зоохигијене поверени су ЈП „Комуналац“ из Новог Бечеја.
Одредбама закона прописани су послови, као и обавезе зоохигијенске службе и власника прихватилишта:
Зоохигијенска служба обавља следеће послове:
- хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње;
- нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња;
- врши транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње зоохигијенској служби и да се
придржавају свих упутстава које је ова служба издала у вези са одлагањем лешева.
Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за
преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа,
возила и опреме.
Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор у области ветеринарства и заштите добробити животиња врши Министарство преко
ветеринарских инспектора, а и ветеринарска станица која испуњава законске услове може обављати
поједине стручне послове ветеринарске инспекције.
6. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА
Овај Програм је настао као резултат неслагања са досадашњим начином решавања проблема напуштених
животиња. Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема, у складу са важећом законском
регулативом.
Основни разлози за примену програма су:
СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење напада на грађане као и узнемиравање јавног реда и мира.
ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ- У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од стране напуштених паса који
помоћ траже у ординацијама или болницама. Трошкови пословања прихватилишта и службе временом би
били далеко мањи наспрам трошкова које локална самоуправа плаћа по одштетним захтевима грађана.
ЗДРАВСТВЕНИ – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које су заједничке
људима и животињама (зоонозе). Према препорукама Светске здравствене организације (WHО) и ЕУ Савета
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Европе, посебан значај се придаје сузбијању следећих зооноза:
- rabies ( беснило) и
- еchinococcus.
ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ – спречава се растурање чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија,
избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.
ЕСТЕТСКИ – лепши изглед насељених места, како за грађане тако и за туристе.
ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА - хумано поступање са животињама је мера у интересу и људи и
животиња.
ЕДУКАТИВНИ – изградњом новог прихватилишта општина Нови Бечеј добија нови простор за разне
едукативне програме намењене подизању укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима напуштених
животиња.
Локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе када је у питању решавање ове
проблематике сагледавајући целокупну палету могућих решења, а у циљу да се понаша одговорно и тако
утиче на смањење и контролу бројности напуштених животиња, израдила је овај Програм и потрудиће се да
исти у пракси спроведе.
7. САДАШЊЕ СТАЊЕ
Један од водећих комуналних проблема општине Нови Бечеј је велики број напуштених животиња,
првенствено паса и мачака. Садашње стање решавања проблема је неодрживо и незадовољавајуће.
Досадашњи начин уклањања животиња са улица, упркос великим напорима ЈП „Комуналац”, није дао
очекиване разултате. Број луталица у одређеним периодима повећавао се због разних узрока: обавезна
вакцинација против беснила, штењење керуша, немогућност даљег држања, храњења... Када се напуштена
животиња и ухвати, власнику је немогуће ући у траг, пси и мачке нису обележени, законодавна политика је
блага и неефикасна. Овакав начин рада отклањао је само последице, а узроци проблема су и даље остајали
нетакнути.
Поступање са напуштеним животињама, зоохигијена и прописи
Пречишћен текст Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј, објављен је 2017.
године, и итом су послови зоохигијене поверени ЈП“ Комуналац“ из Новог Бечеја, у складу са Законом о
комуналној делатности. Акције хватања напуштених паса организује се два или три пута месечно, пси се
потом пребацују у прихватилиште са којим ЈП“ Комуналац“ има закључен уговор о сарадњи. Зоохигијенска
служба добија пропратну документацију о броју ухваћених паса. На тај начин годишње се збрине око 220
напуштених паса.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Програм се састоји из више фаза које се могу третирати као одвојени пројекти. Реализацији свих пројеката
треба да претходи усвајање пратећих одлука надлежних органа општине и синхронизација у раду надлежних
општинских служби као и заинтересованих удружења грађана за реализацију програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пројекат изградње прихватилишта;
Пројекат унапређења рада службе за рад у прихватилишту и зоохигијенске службе;
Пројекат информисања и едукације грађана;
Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица:
Идентификација, - Стерилизација, - Удомљавање
ЦНР програм (ухвати, стерилиши, пусти),
Сарадња, - Еутаназија;
Санкционисање неодговорних грађана;
Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну област.

8.1. Пројекат градње прихватилишта
На основу члана 66. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) јединица локалне
самоуправе је у обавези да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња.
Прихватилиште - треба да буде смештено на ограђеној, незагађеној и безбедној парцели на самом ободу
највећег насељеног места у општини. Изградња Прихватилишта подразумева одабир најбоље локације, која
је инфраструктурно опремљена (вода, струја, пут), затим израду пројектно техничке документације за
изградњу Прихватилишта, набавку свих дозвола за изградњу и на крају добијање употребне дозволе за рад,
као и дозволе од стране надлежног Министарства.
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За општину Нови Бечеј која има око 23 000 становника препорука је изградити прихватилиште капацитета до
150 животиња, на површини од 0,4 - 0,5 hа, а све у складу са прописима.
Удомљавање здравих, обележених, вакцинисаних и стерилисаних паса из Прихватилишта је веома важна
мера смањења популације напуштених животиња чиме се обезбеђује потребан простор у Прихватилишту за
прихват нових напуштених животиња. С тога, сарадња са Друштвима за заштиту животиња мора бити на
највишем нивоу како би информисање грађана о могућностима удомљавања паса из Прихватилишта дало
очекивани ефекат.
8.2. Унапређење рада постојеће службе за рад у прихватилишту и зоохигијенске службе
Да би све службе управљача који руководи Прихватилиштем насметано и ефикасно функционисале
потребно је запослити одређен број нових радника и адекватно их опремити са неопходним средствима за
рад.
Побољшање услова у прихватилишту представља обавезу јединице локалне самоуправе да ради на
проширивању капацитета за смештај напуштених животиња. Под побољшањем услова у прихватилишту
подразумева се и стално унапређивање односа и третмана збринутих животиња. Надаље, подразумева се
обезбеђивање услова за поступање са напуштеним животињама у складу са савременим принципима,
прописима, стандардима и начелима, побољшање здравственог стања свих напуштених животиња у
Општини, смањење могућности злоупотребе животиња, допринос заштити животне средине и посредно
повећање безбедности становништва.
8.3. Инфо служба
Рад Прихватилишта је јаван и представља део јавног сервиса грађана. Унутар ЈП „Комуналац“ које управља
Прихватилиштем потребно је организовати сервис за комуникацију са грађанима - Инфо службу. Инфо
служба је неопходна јер је у пракси утврђено да дневно постоји више позива грађана за проблеме
напуштених животиња, држања кућних љубимаца или држања домаћих животиња. Инфо служба треба
редовно да информише грађане о раду Прихватилишта и резултатима који су постигнути у смањењу броја
напуштених животиња. Такође треба да информише запослене у Прихватилишту о проблемима грађана у
вези са овом темом. Инфо служба треба да води редовну евиденцију о броју позива, о решеним, односно,
нерешеним случајевима збрињавања напуштених животиња. Координатор ове службе, у мањим местима,
треба да буде запослен у јавном предузећу које управља Прихватилиштем. Сарадња правног лица које
управља Прихватилиштем са Друштвом за заштиту животиња треба да буде најинтензивнија управо на
пословима који су везани за рад ове службе.
8.4. Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица
Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера, којом је олакшан надзор
над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених
љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник.
Као обавезу увести микрочипове с обзиром да је ЕУ дала рок до 2012. године да електронски
идентификациони систем (микрочипови) постану обавеза.
Такође, неопходно је означавање оковратном плочицом или ушном маркицом са идентификационим бројем и
то са предње стране који води ка подацима о власнику, а са задње стране са годином вакцинације јединке и
слово „С'', ако је јединка стерилисана и словом „Ц'' ако је чипована. Препорука је да плочица буде од тврде
пластике како не би кородирала и како би се врелим жигом на плочицу утискивали подаци.
Наиме, тиме би се избегле многе непријатности приликом идентификације јединке и власника. У
инцидентним ситуацијама, пружила би се могућност визуелне процене које јединке су вакцинисане,
дехелметизоване и стерилисане, а које то нису.
Таквом методом би се подигла свест власника о одговорном односу према животињи, јер би овлашћено лице
у сваком тренутку могло да изврши контролу.
Исто тако, потребно је да се подаци о власницима и јединкама евидентирају у националну базу података.
Наиме, у Републици Србији већ постоје две комерцијалне базе података, али њихов рад није законом
регулисан, па су тиме уношени подаци без контроле органа.
Приступ националној бази преко интернета, уз аутентификацију корисника при приступу, требали би имати:
1) овлашћени обележивач;
2) ветеринарски инспектор;
3) овлашћена лица из зоохигијеничарске службе.
8.5. Стерилизација
Метод стерилизације представља најефикаснију меру којом се смањује број луталица, регулише бројност
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популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених животиња.
Обавеза је да свака јединка у прихватилиштима мора бити стерилисана, као и свака јединка која напушта
прихватилиште.
Јединке могу бити стерилисане у било којој адекватној установи, чиме би се изазвала здрава тржишна
конкуренција и спустила цена услуга. Овом мером би се предупредио рад Прихватилишта, јер се при
прихватилишту неретко врши неконтролисано размножавање, чиме се слаби њихова функција.
Стерилизација је рутинска хирушка интервенција која траје само 15 минута и пас је способан да се врати
кући већ после сат времена. Потпуни опоравак траје од 7-10 дана код женке односно од 3-5 дана код
мужјака. Поред стерилизације напуштених животиња пожељно је промовисати и стерилизацију паса и мачака
познатих власника. Иако најефикаснија метода у сузбијању популације напуштених животиња стерилизација није довољно прихваћен метод од стране грађана због недовољне информисаности и
предрасуда. Континуираном едукацијом и бољим информисањем грађана повећава се свест о значају и улози
стерилизације у решавању овог проблема. На овај начин се стичу услови да се проблем смањења бројности
популације напуштених животиња на најхуманији начин реши.
Спречавање размножавања животиња смањује проблеме рађања, здравствене проблеме и еколошке
проблеме – смањује трошкове контроле прекобројности у будућности.
Стерилизација и кастрација су темељ сваког ефикасног програма контроле прекобројности.
8.6. Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња
Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња представља најхуманији начин збрињавања
напуштених животиња. Све животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и
обележене.
Акције удомљавања коју спроводи зоохигијенска служба треба да буду континуиране и у сарадњи са
удружењима за заштиту животиња.
8.7. ЦНР Програм (ухвати, стерилиши, пусти)
У срединама у којима је број паса луталица велики, неопходно је применити твз. ЦНР програм – „Catch,
Neuter, Release'' („ухвати, стерилиши, пусти'') . У срединама као што је Нови Бечеј, једноставно уклањање
животиња са улица не представља ефикасан начин смањења њиховог броја. На локалитетима са којих су
уклоњени пси досељавају се нови, јер су за уклоњеним животињама остали слободни извори хране. На тај
начин, веома брзо, већ после три месеца, локалитет са којег су уклоњене луталице насељава исти број
животиња. Насупрот томе, ЦНР програмом прво се стабилизује бројност луталица, а потом постепено долази
до смањења њиховог броја путем смањења капацитета станишта, а и спречавањем настанка нове генерације
луталица.
ЦНР програм се укратко своди на хватање луталица, стерилизацију, вакцинацију против беснила, третман
против ендопаразита и ектопаразита, обележавање и враћање здравих, неагресивних и неуједљивих
животиња на подручје на којем су ухваћени, осим на локације дечијих вртића, школских дворишта и
болница. Повратак животиња мора бити спроведен најдаље у року 10 – 15 дана од дана хватања. О овим
псима се на улици брину грађани – старатељи. Старатељи су дужни да на одређеним местима хране и
напајају псе, као и да надзиру њихово понашање, здравствено стање и кретање. У случају да се пас изгуби
они су дужни да обавесте одговарајућу институцију у чијој је надлежности евиденција о псима луталицама.
ЦНР програм је ефикасна прелазна мера чији је циљ да заустави даљи пораст популације, као и долазак
нових луталица на слободне изворе хране. С обзиром да се ове животиње не могу размножавати, њихова
популација се постепено смањује.
8.8. Сарадња
За све учеснике у ланцу решавања проблематике напуштених животиња и преузимање одговорнисти за свој
део извршења програма потребна је добра комуникација.
У циљу што боље координације и сарадње свих служби на локалном нивоу, потребно је извршити
умрежавање, односно информативно повезивање свих месних заједница, школа, јавних предузећа,
кинолошких друштава, ветеринарских станица, инспекцијских служби, полиције, Друштва за заштиту
животиња са Прихватилиштем, односно Инфо службом која у њему професионално ради на информисању
јавности.
8.9. Еутаназија
Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле. Спроводи је искључиво ветеринар над агресивним и
неизлечиво болесним животињама у складу са Законом о добробити животиња.
По Закону о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), животиња се може лишити живота на хуман
начин, ако:

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

67

1) је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки
онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;
2) је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
3) се користи за исхрану људи;
4) се користи у начуноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са овим законом;
5) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести,
у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
6) животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу представља
опасност за људе, друге животиње и животну средину;
7) је у питању уништавање штетних глодара;
8) је неопходно контролисати бројност популације одређене врсте дивљих животиња, у складу са
посебним прописима;
9) је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње од даљег
живота, у складу са мишљењем ветеринара.
Животиња се не може лишити живота на јавним местима, осим:
1) у ловиштима, у складу са законом којим се уређује ловство;
2) у случају када је неопходно лишити животињу непотребног бола и патње, ако њен опоравак није
могућ, на основу мишљења ветеринара, у складу са процедуром еутаназије;
3) ради спречавања ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести, у складу са законом
којим се уређује ветеринарство.
Лишавање животиње живота обавља се на хуман начин који проузрокује тренутну и сигурну смрт.
Лишавање животиње живота на хуман начин мора се обављати уз претходно омамљивање животиње, осим
код принудног лишавања живота ради прекида патње и бола насталог услед патолошког стања, повреде или
заразне болести.
Животињу може лишити живота само ветеринар или ветеринарски техничар под надзором ветеринара или
друго обучено лице под надзором ветеринара, осим у случајевима када је угрожена безбедност људи и
животиња, а све у складу са Законом о добробити животиња.
Лица која врше еутаназију дужна су да после спроведеног поступка лишавања живота провере да ли је
наступила смрт животиње.
8.10. Санкционисање неодговорних грађана
Потребно је санкционисати нарочито оне власнике, односно држаоце животиња који не вакцинишу своје
животиње и не изврше њихово трајно обележавање, ако напусте, односно одбаце животињу чији опстанак
зависи непосредно од њих, када без надзора пусте животиње на површине јавне намене, као и у другим
законом и другим прописима предвиђеним случајевима.
Захтеве за покретање прекршајног поступка против неодговорних грађана подносе Прекршајном суду
надлежне инспекцијске службе које врше надзор над применом закона и подзаконских аката из ове области.
8.11. Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну област
Одредбом члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) прописано је да
општина односно град уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња.
У циљу усаглашавања прописа локалне самоуправе са новодонетим законима и подзаконским актима,
потребно је да Скупштина општине Нови Бечеј уместо до сада важеће Одлуке донесе нову одлуку, којом би
се прописао рад зоохигијенске службе, рад прихватилишта за напуштене животиње, као и карантина за
смештај животиња, прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, пружање
помоћи, бриге и смештаја тим животињама, начин обезбеђивања одговарајуће ветеринарске помоћи, место и
начин извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака на јавне површине.
Јединица локалне самоуправе ће пре започињања са радом у прихватилишту донети нову одлуку која
рагулише ту област.
9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Да би програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска средства за рад
служби и функционисање Прихватилишта, као и за превентивне мере (обележавање, вакцинација и
стерилизација) из Буџета локалне самоуправе, из средстава добијених од Министарства, средства
Покрајинског секретаријата, од донација...
Потребна финасијска средства:
1. Средства за изградњу Прихватилишта, прибављање неопходне
документације.
2. Средства за набавку опреме за рад радника у Прихватилишту,

пројектно

техничке
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3. Трошкови зарада и накнада за запослене раднике,
4. Трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно вакцинисање),
5. Материјални трошкови у Прихватилишту (гориво, регистрација возила, струја, вода, комунална
такса, телефон…),
6. Трошкови исхране животиња у прихватилишту,
7. Трошкови стерилизације, кастрације и еутаназије,
8. Одржавање опреме у прихватилишту (текуће и ванредно одржавање),
9. Набавка дезинфекционих средстава,
10. Трошкови за одржавање објекта и
11. Трошкови превоза и нешкодљивог уклањања животињских лешева.
Приходи за финансијска средства:
1.
2.
3.
4.
5.

Буџет општине Нови Бечеј,
Средства од виших нивоа власти,
Средства из обављања делатности Прихватилишта,
Средства из донација,
Средства из домаћих у ЕУ фондова.

10. ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
У циљу што хуманијег решавања проблема напуштених животиња у општини Нови Бечеј неопходно је
предузети следеће активности:
-

Обездедити адекватну локацију за изградњу прихватилишта,
Обезбедити средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу прихватилишта,
Обезбедити средства и услове за рад која су предвиђена важећом законском регулативом,
Иницирати кампању обележавања свих паса и мачака на територији општине,

11. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На територији општине Нови Бечеј проблем напуштених животиња представља тему о којој се расправља
више година, а која је кулминирала у последњих пар месеци астрономским одштетним износима на рачун
општинског буџета. Најизраженији проблем је у Новом Бечеју, али присутан је и у осталим насељеним
местима. На решавање ове проблематике нису предузимани значајнији дугорочни кораци.
Изградњом Прихватилишта решен би био највећи део проблема, али је поред Прихватилишта потребно
спровести и Програм контроле и смањења популације напуштених животиња у општини Нови Бечеј који
подразумева: стерилизацију, обележавање свих животиња на територији општине, удомљавање ухваћених
животиња, едукацију становништва путем средстава јавног информисања, предшколских и школских
установа, сарадњу са вертеринарским службама и инспекцијама, друштвима за заштиту животиња,
еколошким организацијама и кинолошким друштвима.
Сваки неевидентирана животиња којег власник избаци на улицу постаје луталица и представља опасност за
грађане, а одговорност за последице њихових напада на грађане и имовину пада на терет локалне
самоуправе.
Обележавањем животиња увећава се одговорност власника, који своје љубимце не могу олако избацити на
улицу (зна се чија је животиња). Неодговорни власници ће сносити све материјалне трошкове за последице
дела које направи животиња (нападне особу, друге животиње…), као и трошкове хватања и збрињавања
животиња у Прихватилишту.
Пракса у нашем окружењу је показала да се применом мера: обележавања животиња, кастрацијом и
стерилизацијом, удомљавањем, применом твз. ЦНР програма, едукацијом грађана, драстично смањује број
животиња луталица. Применом свих ових мера из Програма и изградњом адекватног Прихватилишта биће
задовољене све потребе за хуманим решавањем проблема напуштених животиња на територији општине
Нови Бечеј. Први значајнији резултати се могу очекивати крајем 2020. године. Све горе наведене мере
предвиђене Програмом су неопходне како би се кроз време и едукацију подигла свест о схватању
одговорности (личне и материјалне) власника сваке животиње и тиме отклонио узрок проблема.
У реализацији овог Програма учествоваће општина Нови Бечеј, ЈКП „Комуналац“, ветеринарска инспекција,
ветеринарска служба, комунална инспекција, медији и друштва за заштиту животиња као и сами грађани.
12. ЗАКЉУЧАК
Изградњом и отпочињањем са радом Прихватилишта, створиће се услови да се Програм смањења броја
напуштених животиња почне спроводити у пракси.
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На овај начин:
1. Хватањем напуштених животиња, њиховим уклањањем са јавних површина и смештајем у
Прихватилиште отклониће се опасност од уједа паса луталица а самим тим ће се избећи плаћање накнаде
штете оштећеним грађанима, што ће довести до смањења буджетских издатака по овом основу.
2. Стерилизацијом – се бројност популације напуштених животиња ставља под контролу, на хуман
начин, а истовремено се утиче и на стварање здраве популације, с обзиром да се стерилизацијом значајно
смањује ризик полно преносивих и опасних болести животиња.
3. Микрочиповањем свих животиња постиже се устројавање евиденције њихових власника, што за
последицу има повећање одговорности истих према њиховим кућним љубимцима, али и преношење
одговорности за штету услед уједа животиње са општине на евидентираног власника животиње.
4. Антирабичном вакцинацијом свих паса и мачака – нестаје опасност од ширења рабиеса, 100%
смртоносне антропозоонозе.
5. Едукација грађана свих узраста усмерена је на ширење свести и информисање јавности о
добробити животиња, у циљу правилног односа према животињама који искључује било какав вид
агресивног понашања.
6. Спровођењем ЦНР програма (ухвати, стерилиши, пусти) доћи ће до заустављања даљег пораста
популације животиња на јавним површинама, стабилизације броја луталица односно спречавања њиховог
неконтролисаног размножавања.
Сматрамо да би усвајање и реализација овог Програма допринело да се на прогресиван, али пре
свега хуман начин промени наш однос према напуштеним животињама, а самим тим и слика о нама самима
коју шаљемо у јавност.
Члан 2.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-323-3/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана 4. и 7. Одлуке о начину располагања становима и стамбеној подршци у општини Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 2/2018) и члана 35. став 1. тачка 32. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови
Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
ПРОГРАМ
ИЗДАВАЊА СТАНОВА У ЗАКУП И СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ КУЋЕ
И ЗАКУПОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Програм издавања станова у закуп на основу Закона о јавној својини
Општина Нови Бечеј располаже са укупно 5 станова који се у складу са Законо о јавној својини могу
издавати у закуп по тржишним ценама и то:
А. НОВИ БЕЧЕЈ
- Светозара Милетића бр. 6, стан бр. 9, површине 27м2.
Б. НОВО МИЛОШЕВО
-

Маршала Тита бр. 2, стан бр. 6, површине 56м2;
Маршала Тита бр. 92, стан бр. 1, површине 104м2;
Петра Плавкића бр. 33, зграда бр. 2, улаз бр. 1, стан бр. 2, површине 60м2;
Петра Плавкића бр. 33, зграда бр. 2, улаз бр. 1, стан бр. 1, површине 60м2.
Поступак за издавање спроводи Стамбена комисија општине Нови Бечеј.
Станови се издају у закуп на одређено време без права откупа.
Рок изавања у закуп не може бити дужи од 5 година.
Почетну цене закупа сваког појединачног стана утврдиће Стамбена комисија.

Одлуком о начину располагања становима и стамбеној подршци у општини Нови Бечеј утврђено је да
Општинско веће општине Нови Бечеј доноси Одлуку о издавању у закуп на одређено време без права откупа,
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станова из става 1. овог члана, којом се у складу са Програмом утврђује: број станова, опис и адреса
станова, садржина јавног позива, почетна цена закупа сваког појединачног стана, поступак пријављивања на
јавни позив, рок изавања у закуп који не може бити дужи од 5 година, садржина уговора о закупу и друге
елементе битне за одабир закупца.
2. Програм стамбене подршке
Општина Нови Бечеј у 2018- гидине започиње остваривање програма стамбена подршка као облик
помоћи у становању лицу које из социјалних, економских и других разлога не може сопственим средствима
да реши стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје породично домаћинство и то
• Закупом станова по непрофитним ценама и
• Куповином породичне стамбене куће која је у јавној својини
А) Закуп станова по непрофитним ценама
Станови у Новом Бечеју у улици Маршала Тита бр. 24, стан бр. 16, површине 44м2 и стан бр. 17,
површине 32м2 који у природи чине један стан, одређују се као стан за посебне намене.
Овај стан доделиће се за потребе лица именованих, изабраних или постављених на јавну функцију у
општини Нови Бечеј који су, у складу са законом, на сталном раду док траје функција, а у моменту ступања
на функцију немају решено стамбено питање на територији општине Нови Бечеј.
Право на стан за посебне намене имају: председник и заменик председника општине, председник
скупштине, директори јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Нови Бечеј, секретар скупштине
и начелник општинске управе.
У складу са Стратегијом подстицања рађања Републике Србије, одређује се стан у Новом Милошеву у
улици Петра Плавкића бр. 33, зграда бр. 1, улаз бр. 1, стан бр. 2, површине 60м2, за издавање по условима
непрофитног закупа, за младу породицу са децом у којима је бар један родитељ млађи од 35 година.
Овлашћује се комисија да утврди висину непрофитног закупа уз проверу материјалног стања
породице.
Б) Куповина породичне стамбене куће у јавној својини
У 2018. години покренуће се поступак стамбене подршке за куповину 3 куће које су у својини
општине Нови Бечеј.
• У Новом Бечеју у улици Светозара Марковића, катастарска парцела број 5390/2 зграда бр. 1 –
помоћна зграда површине 31м2 и зграда бр. 2 – помоћна зграда површине 7м2 са припадајућим
земљиштем под зградом – објектом и земљиштем уз зграду – објекат укупне површине 1а 28м2
која се води у листу непокретности број 14338 К.о. Нови Бечеј;
• У Новом Милошеву, у улици Аркадија Попова бр. 64/а саграђен на катастарској парцели број
728/3, зграда бр. 1 – помоћна зграда површине 173м2, са припадајућим земљиштем у
грађевинском подручју укупне површине 5а 40м2 који је уписан у листу непокретности број 4950
К.о. Ново Милошево;
• У Куману, у улици 7. јула бр. 5, катастарска парцела број 991, зграда бр. 1 – стамбена зграда
површине 67м2 са припадајућим земљиштем под зградом – објектом и земљиштем уз зграду –
објекат укупне површине 4а 96м2 која се води у листу непокретности број 1224 К.о. Кумане.
Право на куповину наведених кућа имају лица која из социјалних, економских и других разлога не
могу сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје породично
домаћинство.
Купопродајна цена куће утврђује се у висини тржишне вредности куће коју је утврдила надлежна
пореска управа, на начин како се утврђује основица за пренос апсолутних права у периоду који претходи
закључењу уговора не дужем од годину дана, која се може умањити за 1,5% за сваку годину старости куће, а
највише до 30%.
Куће се купују по утврђеној цени једнократном исплатом или исплатом у највише 60 месечних рата,
без учешћа у складу са Законом.
Поступак стамене подршке спроводи Стамбена комисија општине Нови Бечеј у складу са Законом о
становању и оджавању зграда и Одлуком о начину располагања становима и стамбеној подршци у општини
Нови Бечеј.
3. Намена средства остварених издавањем станова у закуп и отуђењем кућа у јавној својини
општине Нови Бечеј
Средства остварена издавањем станова у закуп и отуђењем кућа из јавне својине општине Нови Бечеј,
приход су буџета и утрошиће се у адаптацију и реконструкцију неуслпвних стамбених објеката у јавној
својини општине, како би исти постали условни за становање чиме би се створио услов за спровођење
програма стамбене подршке и у наредном периоду.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-360-20/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

12. На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и
36/2009), Одлуке о образовању буџетског фонда за заштиту животне средине број I-01-501-51/2009 и члана
35. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 17/2017-пречишћен текст), по
прибављеној Сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије број 401-00-00139/201802 од 14.02.2018.године, Скупштина општине Нови Бечеј на 20 седници одржаној дана 17.05.2018.године,
донела је следећи
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЋЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџетског фонда за
активности које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.
Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства у буџетском фонду за заштиту животне средине општине
Нови Бечеј у укупном износу од 4.400.000,00 динара
Средства из члана 2. Овог програма користиће се за:
1.Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од 600.000,00
динара
У 2018. години планира се мониторинг:
квалитета ваздуха
нивоа комуналне буке
квалитета површинских вода
квалитета земљишта
праћење и прогноза инхалаторних алергена
За реализацију ових Програма закључиће се уговори са овлашћеним и стручним организацијама.
2.Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти као и суфинансирање истих у
износу од 1.400.000,00 динара
Пројекти и Програми односе се на:
Пројекти рекултивације, санације и уређења јавних површина
Управљање отпадом
Управљање енергијом (подизање енергетске ефикасности)
Развој научног истраживања
Остали превентивнии и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба
3.Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине
у износу од 2.000.000,00 динара
4.Програми и пројекти невладиног сектора из области животне средине у износу од 150.000,00
динара
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса или посебног акта Председника општине.
5.Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање
свести о очувању животне средине у износу од 100.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине ће опредељеним
средствима самостално или у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима и манифестацијама из области заштите животне средине.
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Сајмови екологије
Обележавање светског дана животне средине
Сајмови здраве хране
Ауторски хонорари или уговори по делу
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса у складу са потребама и интересима јединице
локалне самоуправе.
6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од
150.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине,
јавности рада као и јачању свести о значају заштите животне средине наставиће се са:
Припремом и штампом билтена
Азурирањем интернет странице
Обавештавање јавности путем других медија
Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом
средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Нови
Бечеј.
Члан 4.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне
активности.
Члан 5.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Председник општине.
Члан 6.
Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације појединачних програма и
пројеката спроводи надлежан одсек Општинске управе.
Извештај о реализацији овог Програма доноси Општинска управа општине Нови Бечеј, Одсек за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, а пре усвајања Програма за
наредну годину.
Члан 7.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-5/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

13. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009–испр.,
64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014 и
145/2014) и члана 35. Став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр.
17/2017–пречишћен текст), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Нови Бечеј
на 20. седници одржаној дана 17.5.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Члан 1.
Израђује се План генералне регулације насеља Нови Бечеј – измене и допуне.
Члан 2 .
Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј обухваћено је подручје површине
1157,27 ha, којег чини постојеће грађевинско подручје насеља Нови Бечеј и грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља.
Члан 3 .
Укупна површина грађевинског подручја насеља Нови Бечеј износи око 1103,86 hа.
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Граница грађевинског подручја дефинисана је преломним тачкама описа границе од 1 до 28.
Почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Нови Бечеј, тачка број 1 дефинисана је као
тромеђа парцела 1155, 23759 и 20217/1.
Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока пратећи јужну међу парцела 20217/1, 20217/6 и 20217/4 до
тачке број 2 на петомеђи парцела 20217/4, 23734, 24356, 1060 и 2137.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу истока и североистока пратећи јужну међу парцела
24356, 16789, 16791/2 и 24354 до тачке број 3 на тромеђи парцела 24354, 16730 и 967.
Од тачке број 3 граница наставЉа у правцу североистока пратећи јужну међу парцеле 16730 до тачке број 4
на четворомеђи парцела 856, 6519, 16730 и 23620.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу парцела 23620, 16726, 24346 и
16474 а потом се ломи и иде у правцу југоистока и истока пратећи источнеу међу парцела 734, 6517 и 589 до
тачке број 5 на четворомеђи парцела 589, 16340, 16339 и 23796/1.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи југозапдну међу парцела 23796/1,
23796/6 и 23788 до тачке број 6 на тромеђи парцела 23788, 6508/2, 6501.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи северозападну међу парцела
6508/2 и 6502 до тачке број 7 на тромеђи парцела 6502, 15220 и 15221.
Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источне међе парцела 6502, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13,
14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27 и 28 до тачке број 8 на тромеђи парцела 28, 6506 и 15218/2.
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу истока секући парцелу број 15218/2 а потом обухватајући
парцелу 15216/1 иде у правцу југа до тачке број 9 на тромеђи парцела 15216/1, 15219/1 и 15217/1.
Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу запада а потом у правцу југа пратећи јужну и источну међу
парцела 15216/1, 15214, 15215 и 31 до тачке број 10 на тромеђи парцеле 31, 15212/1 и 15211.
Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу парцеле 15211 а потом секући
парцеле 24239 и 15193 до тачке број 11 на парцели 15193 на удаљености од 10.00 м од јужне међе парцеле
24239.
Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу запада секући парцеле 15193, 15194/1, 15195, 19196, 15197,
15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15181 и 15180 а удаљености од 10.00 м од јужне међе парцеле 15193 до
тачке број 12 на парцели 15180.
Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу југоистока секући парцеле 15180, 24240/1, 15137, 15135
и 24197/1 до тачке број 13 на северној међи парцеле 15108/1.
Од тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужну међу парцеле 24197/1 до тачке
број 14 на тромеђи парцела 15099, 15100 и 24197/1.
Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источну међу парцеле 15099 а потом
јужну међу парцела 15100, 15101, 15102 затим ломећи се иде у правцу југоистока прати западне међе
парцела 15103, 15087 и 24206/1 до тачке број 15 на југозападном прелому међе парцеле 24206/1.
Од тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу парцела 24206/1, 24206/3
и 24206/2 до тачке број 16 на тромеђи парцела 15067, 15068 и 15073.
Након тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи западну међу парцела 15067, 14999
затим сече працелу 24241/2 и њеном јужном међом иде у правцу североистока до тачке број 17 на тромеђи
парцела 24241/2, 14956 и 14957.
Од тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи источну међу парцела 14956, сече
парцелу 24242 и прати њену јужну међу а потом се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу парцела
14926, 14845 и 14757 до тачке број 18 на тромеђи парцела 14756, 14757 и 23793.
Након тачке број 18 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи северну међу парцеле 23793 до
тачке број 19 на тромеђи парцела 23793, 24776/1 и 14775.
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Од тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу југозапада секући парцеле 23793 и 21057/32 а потом
пратећи источну међу парцеле 21057/31 и секући парцелу 23515 долази до тачке број 20 на осовини канала,
парцела 23515.
Након тачке број 20 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи осовину канала, парцела 23515 до
тачке број 21 на тромеђи парцела 23515, 23641 и 23640.
Од тачке број 21 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу парцеле 23641 и 21488/8 до
тачке број 22 на тромеђи парцела 21488/15, 24463 и 21488/8.
Након тачке број 22 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи међу парцеле 24463 а потом се ломи
и иде у правцу севрозапада пратећи севрну међу парцеле 24443 до тачке број 23 на четворомеђи парцела
24443, 24454, 21542/1 и 21541.
Од тачке број 23 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи међу парцела 24443 и 24601 до тачке
број 24 на тромеђи парцела 24601, 24602 и 21556.
Након тачке број 24 граница се ломи и иде у правцу севроистока пратећи међу парцеле 24602 и 24443 а
потом секући парцелу канала 23515 до тачке број 25 на осовини канала парцела 23515.
Од тачке број 25 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи осовину канала парцела 23515 а потом се
ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцела 23505 и 6500, река Тиса до тажке број 26 на
четворомеђи парцела 6500, 23506, 21039 и 5747/1.
Након тачке број 26 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцела 5747/1, 5747/2 и
6499 до тачке број 27 на севроисточном прелому међе парцеле 21040.
Од тачке број 27 граница се ломи и иде у правцу севрозапада пратећи југозападну међу парцеле насипа
6499/1 до тажке број 28 на тромеђи парцела 20215, 6499/1 и 23759.
Након тачке број 28 граница се ломи и иде у правцу истока а потом североистока пратећи међу парцеле
23759 до тачке број 1 почетне тачке описа.
Опис грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља
• Локација 1 (извориште)
Опис границе грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља за Локацију 1 дефинисана је
тачкама описа 1, 2 и 29. Граница обухвата катастарске парцеле: 20216/1, 20216/2, 20216/3, 20217/1, 20217/2,
20217/3, 20217/4, 20217/5 и 20215/6 у К.О. Нови Бечеј и заузима површину од 32,68 ha.
• Локација 2 (извориште)
Опис границе грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља за Локацију 2 дефинисана је
тачкама описа 30, 31 и 32. Граница обухвата катастарске парцеле: 16790, 16791/1, 16791/2 и 16789 у К.О.
Нови Бечеј и заузима површину од 18,99 ha.
• Локација 3 (извориште)
Опис границе грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља за Локацију 3 дефинисана је
тачкама описа 3, 4 и 33. Граница обухвата катастарске парцеле: 967 и 16730 у К.О. Нови Бечеј и заузима
површину од 1,12 ha.
• Локација 4 (извориште)
Опис границе грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља за Локацију 4 дефинисана је
тачкама описа 34, 35, 36 и 37. Граница обухвата катастарску парцелу: 16731 у К.О. Нови Бечеј и заузима
површину од 0,62 ha.
УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И СПИСАК
ПОТРЕБНИХ ПОДЛОГА ЗА ПЛАН
Извод из Просторног плана општине Нови Бечеј
Смернице за спровођење Просторног плана
Спровођење Плана за подручје насеља Нови Бечеј врши се разрадом на нивоу плана генералне регулације,
и то:
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• Израдом Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.
У границама овог плана не примењују се принципи и правила уређења простора и грађења из Просторног
плана.
Списак потребних подлога за план
За дигиталну обраду графичких прилога користиће се геореференциран катастарски план насеља
Нови Бечеј и обухваћеног подручаја ван грађевинског подручја насеља, у дигиталном облику, формиран од
скенираних катастарских планова насеља Нови Бечеј у растерском облику, са стањем на дан 03.10.2003.
године, а који су достављени општини Нови Бечеј од стране Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности Нови Бечеј.
НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА , КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Сагледавање досадашњих тенденција и проблема у просторном развоју насеља, дефинисање будућих
просторно-развојних потреба насеља и примена и даља разрада релевантних одредби ПП Републике Србије,
РПП АП Војводине и ППО Нови Бечеј.
Поштовање стечених урбанистичких обавеза и минимума интервенција у постојећем насељском
ткиву.
Формирање полифункционалног, активног и флексибилног просторног система отвореног за даљи
развој.
У што краћем временском периоду обезбеђење санација најакутнијих проблема у просторној
организацији насеља и у функционисању виталних насељских система, нарочито у области инфраструктуре.
Очување и одрживо уређење и коришћење културног и историјског наслеђа.
Очување и заштита заштићених природних целина као и заштита и одржива употреба елемената
природе у целини.
Побољшање демографског стања.
Повећање конкурентности и ефикасности.
Просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање са окружењем.
Унапређење саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености;
Принцип супсидијарности и јавно-приватног партнерства.
Перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у одлучивању.
Доступност информацијама и знању.
Систематски развој и ажурирање информационих система о простору и њихова доступност јавности.
Заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.
ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Визија и циљ израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј јесте да
простор насеља Нови Бечеј буде одрживо уређен и рационално коришћен, формиран као полифункционални,
активни и флексибилни просторни систем отворен за даљи развој, инфраструктурно опремљен и саобраћајно
приступачан, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, квалитетне животне средине, и
функционално интегрисан у окружење.
КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Имајући у виду укупне (у овом тренутку врло скромне) развојне могућности насеља основни
концептуални оквир будућег просторног развоја насеља се поставља тако да се обезбеде услови за:
•
•
•

несметани развој свих постојећих и планираних насељских функција у складу са потребама и
савременим стандардима,
могућност етапне реализације појединих просторних решења,
формирање флексибилног и отвореног просторног система, способног да у будућности прихвати и нове
функције и садржаје који се у овом тренутку не могу са извесношћу предвидети.

Основна намена простора и коришћења земљишта из Важећег Плана генералне регулације насеља
Нови Бечеј се задржава у највећој мери.
Основне измене су измене у погледу рационализације површина предвиђених за проширење
грађевинског подручја насеља, свођењем истих на реалнију меру (смањење површине грађевинског подручја
у североисточном делу насеља - Новом Селу) и промене намене знатних површина спорта и рекереације у
источном делу насеља у складу са новим потребама корисника простора.
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Члан 4.
Средства за израду Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј – измене и допуне обезбедиће АД „Полет“
ИГК Нови Бечеј
Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј.
Рок за израду 7 (седам) месеци од дана прибављања услова органа, организација и јавних предузећа, који су
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде
или измене планских докумената.
Члан 5.
Рани јавни увиди јавни увид Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј – измене и допуне вршиће се
путем излагања текстуалног и графичког дела плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у
улици Жарка Зрењанина бр.8. у Новом Бечеју.
Члан 6.
Истовремено са Планом доноси се и Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 7.
План генералне регулације насеља Нови Бечеј – измене и допуне израдиће се у 4 примерка у аналогном и 4
примерка у дигиталном облику.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Границе обухвата Плана генералне регулације насеља
Нови Бечеј – измене и допуне,,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-350-10/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

14. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласни РС“, број 42/1991, 71/1994, 79/2005 и
83/2014), члана 34. Закона о култури („Службени гласни РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка) и
члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе општине Нови Бечеј
I
За директора Дома културе општине Нови Бечеј именује се:
- НОВИЦА БЛАЖИН из Новог Бечеја на период од четири године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02–020-25/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

15. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласни РС“, број 42/1991, 71/1994, 79/2005 и
83/2014) и члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј
I
За директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј именује се:
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- РАНКО ЈАЊИЋ из Новог Бечеја на период од четири године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02–020-32/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

16. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласни РС“, број 42/1991, 71/1994, 79/2005 и
83/2014) и члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности заменик директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј, Сузана Воркапић из овог Бечеја,
због истека мантада на који је именована.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02–020-33/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

17. На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници
одржаној дана 17.05.2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома здравља Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности директора Дома здравља Нови Бечеј, др Иван Зец из Новог Бечеј, на лични захтев.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-26/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

18. На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017) и члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 35. став 1.
тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен
текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужноси директора Дома здравља Нови Бечеј
I
За вршиоца дужности директора Дома здравља Нови Бечеј именује се:

17. мај 2018.
-

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 7

78

др ЖАРКО ЂОРЂЕВИЋ из Новог Сада, на период до шест месеци.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-27/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

19. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“ број 15/2016) ичлана
17. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници, одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
ЈП ″Урбанизам и путеви″″ Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности члан Надзорног одбора ЈП ″Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј:
1. Александар Станковић – члан.
II
За члана Надзорног одбора ЈП ″Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј именује се :
1. Александар Стевковић – члан.
III
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-20/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

20. На основу члана 35. став 1. тачка 9.А Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 17/2017-пречишћен текст) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 20. седници одржаној дана
17.05.2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Туристичке организације Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације Нови Бечеј:
1. Драгољуб Миланков, Нови Бечеј – члан,
II
У Управни одбор Туристичке организације Нови Бечеј именују се:
1. Ранко Јањић, Нови Бечеј – члан.
III
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-13/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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21. На основу члна 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) и члана
35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј:
1. Биљана Врешћак, Нови Бечеј – члан,
II
За члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј именују се:
1. Босиљка Ђевић – члан.
III
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-31/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

22. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 20. седници одржаној дана
17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Управног одбора предшколске установе
„Пава Сударски“ Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности члан Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј:
Представник Савета родитеља:
1. Александра Јанков, из Бочара.
II
За члана Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј именују се:
Представник Савета родитеља:
1. Сања Јосимовић, из Новог Бечеја.
III
Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора.
IV
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-12/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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23. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј:
Представници запослених
1. Милосава Стевковивћ
2. Љиљана Гарчав
3. Весна Цуцић
Представници родитеља
1. Злата Вучетић
2. Бранислава Милојковић
3. Борка Легењи
Представници локалне самоуправе
1. Ивана Добожанов
2. Ксенија Кнежев
3. Марко Лунгулов
2.
За чланове Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј именују се:
Представници запослених
1. Оливера Делић из Новог Бечеја, ул. Боре Главашког 125а,
2. Дражана Богданов из Новог Бечеја, ул. Карађорђева 129а,
3. Весна Цуцић из Новог Бечеја, ул. Карађорђева 129.
Представници родитеља
1. Мира Лукић из Новог Бечеја, ул. Милошев пут 11,
2. Маријана Пајић из Новог Бечеја, ул. Јосифа Маринковића 50,
3. Наталија Сударски из Новог Бечеја, ул. 5. Октобра 54.
Представници локалне самоуправе
1. Ивана Добожанов из Новог Бечеја, ул. Филипа Кљајића 12;
2. Ксенија Кнежев из Новог Бечеја, ул. 7. Јула 18;
3. Марко Лунгулов из Новог Бечеја, ул. Штросмајерова 59.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-18/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

24. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј:
Представници запослених
1. Ерика Шаму
2. Олга Богданов
3. Јелена Игњатовић Мунћан
Представници родитеља
1. Наталија Илија
2. Слађана Лалић
3. Андреа Шредер
Представници локалне самоуправе
1. Атила Патаки
2. Сузана Воркапић
3. Зоран Теофановски
2.
За чланове Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј именују се:
Представници запослених
1. Олга Богданов из Новог Бечеја, ул. Карађорђева 65,
2. Татјана Ковачев из Новог Бечеја, ул. Светозара Милетића 12,
3. Силвија Варга из Нови Бечеј, ул. Бригадира Ристића 89а.
Представници родитеља
1. Валерија Берта из Новог Бечеја, ул. Петефи Шандора 18а,
2. Моника Марјановић из Новог Бечеја, ул. Његошева 33а,
3. Зорана Ковачев из Новог Бечеја, ул. Соње Маринковић 2.
Представници локалне самоуправе
1. Атила Патаки из Новог Бечеја, ул. Арачка 89а,
2. Сузана Воркапић из Новог Бечеја, ул. Соње Маринковић 2/17,
3. Зоран Теофановски из Новог Бечеја, ул. Соње Маринковића 2.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-14/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

25. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ НОВО МИЛОШЕВО
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево:
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Представници запослених
1. Вера Жајин
2. Видица Штетин
3. Бранислав Цуцић
Представници родитеља
1. Весна Батањски
2. Станко Филипов
3. Ференц Ердег
Представници локалне самоуправе
1. Горан Докић
2. Маја Бешлин
3. Бојана Татић
2.
За чланове Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево именују се:
Представници запослених
1. Бранислав Цуцић из Новог Милошева, ул. ЈНА,
2. Видица Штетин из Новог Милошева, ул. Ђорђа Јоановића 62,
3. Етелка Шкорић из Новог Милошева, ул. Уска 28.
Представници родитеља
1. Весна Јакшић из Новог Милошева, ул. Лазе Пајића 11а,
2. Биљна Жарков Баштованов из Новог Милошева, ул. Маре Пајић 40а,
3. Јелица Попов из Новог Милошева, ул. Маре Пајић 44.
Представници локалне самоуправе
1. Горан Докић из Новог Милошева, ул. Попов Аркадија 163,
2. Маја Бешлин из Новог Милошева, ул. Лазе Пајића бр. 20/а,
3. Бојана Пап из Новог Милошева, ул. ЈНА 8.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-17/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

26. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БОЧАР
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар:
Представници запослених
1. Горица Букунов
2. Александра Мирко
3. Мирослава Сантрач Остојић
Представници родитеља
1. Сања Балаж
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2. Зорица Радошевић
3. Данијел Поповић
Представници локалне самоуправе
1. Марко Поповић
2. Далибор Мијановић
3. Смиља Балабан
2.
За чланове Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар именују се:
Представници запослених
1. Љиљана Медић из Бочара, ул. Маршала Тита 30а,
2. Мирослава Сантрач Остојић из Кикинде, ул. Иве Андрића 13,
3. Горица Букунов из Новог Милошева, ул. Ђорђа Јоановића 73.
Представници родитеља
1. Коренелија Гајин из Бочара, ул. Партизанска 4,
2. Марија Чалић из Бочара, ул. Жарка Зрењанина 23,
3. Александра Јанков из Бочара, ул. Маршала Тита 20.
Представници локалне самоуправе
1. Марко Поповић из Бочара, ул. Жарка Зрењанина 15а ,
2. Далибор Мијановић из Бочара, ул. Жарка Зрењанина 31,
3. Смиља Балабан из Бочара, ул. Маршала Тита 25.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-15/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

27. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „МИЛАН СТАНЧИЋ УЧА“ КУМАНЕ
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „Милан Станчић Уча“ Кумане:
Представници запослених
1. Средоје Катић
2. Душан Кричковић
3. Олгица Радин
Представници родитеља
1. Виолета Недимовић
2. Радмила Николић
3. Драгиња Секулић
Представници локалне самоуправе
1. Ивица Тубић
2. Дуња Радин
3. Дијана Брусин
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2.
За чланове Школског одбора ОШ „ Милан Станчић Уча“ Кумане именују се:
Представници запослених
1. Олгица Радин из Кумана, ул. Тозе Марковића 25,
2. Светлана Маринков из Кумана, ул. Маршала Тита 32а,
3. Тања Влајков из Кумана, ул. Љубице Одаџић 67.
Представници родитеља
1. Срђан Живанов из Кумана, ул. Иве Лоле Рибара 34,
2. Драгана Одаџин из Кумана, ул. Жарка Миланкова 41,
3. Дејана Тешић из Кумана, ул. Радничка 42.
Представници локалне самоуправе
1. Ивица Тубић из Кумана, ул. Бориса Кидрича 3,
2. Дуња Радин из Кумана, ул. Светозара Чолића 11,
3. Дијана Брусин из Кумана, ул. Љубице Одаџић 23а.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-22/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

28. На основу члана 116. став 5. и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Средње школе Нови Бечеј:
Представници запослених
1. Исидора Марјански
2. Милан Мирков
3. Тијана Блажин
Представници родитеља
1. Светлана Ћурчић
2. Катица Давидовић
3. Зоран Мошорински
Представници локалне самоуправе
1. Санда Цвијановић
2. Гордана Дорословац
3. Мирослав Мацура
2.
За чланове Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именују се:
Представници запослених
1. Милан Шуковић из Српске Црње, ул. Милете Јакшића 26,
2. Роберт Киш из Новог Бечеја, ул. Петра Драпшина 39,
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3. Јелена Маринков из Новог Бечеја, ул. Паве Сударски 17.
Представници родитеља
1. Зоран Мошорински из Новог Бечеја, ул. Иве Лоле Рибара 38а/2,
2. Светлана Ћурчић из Новог Бечеја, ул. Светозара Милетића 30,
3. Катица Давидовић из Новог Бечеја, ул. Слободана Перића 48.
Представници локалне самоуправе
1. Санда Цвијановић из Новог Бечеја, ул. Соње Маринковић 16а/2,
2. Гордана Дорословац из Новог Бечеја, ул. Светозара Милетића 22а,
3. Мирослав Мацура из Новог Бечеја, ул. Стевана Дороњског 2/3.
3.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-16/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

29. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
бр. 17/2017-пречишћен текст) и Закључка Скупштине општине број II 02-320-11/2018 Скупштина општине
Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за обилазак неиздатих парцела државног пољопривредног земљишта
I
Именујe се Комисија за обилазак неиздатих парцела државног пољопривредног земљишта у општини Нови
Бечеј које се издаје у закуп у поступку јавног надметања (у даљем тексту: Комисија)
II
У Комисију именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Ивица Миланков из Новог Бечеја – председник;
Милан Стојшин из Новог Бечеја – заменик председника;
Радослав Шећеров из Новог Бечеја – члан;
Мирослав Мацура из Новог Бечеја – члан;
Зоран Ђокић из Новог Милошева – члан.

III
Задатак Комисије је да по захтеву учесника јавног надметања за издаввање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, са учесницима изврши обилазак катастарских парцела које су предмет
издавања у закуп.
IV
Члановима Комисије за рад припада накнада у складу са Одлуком о примањима изабраних постављених и
лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј, број 6/2015).
V
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-320-22/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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30. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – други закон) и члана 35. став 1. тачка 9A. Статута
општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине
Нови Бечеј, на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Предшколске установе
„Пава Сударски“ Нови Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј који је донео Управни одбор, на седници
одржаној 26.02.2018. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-011-1/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број
17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана ПУ “Пава
Сударски“ Нови Бечеј за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана ПУ „Пава Сударски“ Нови
Бечеј за 2018. годину коју је усвојио Управни одбор установе дана 16.03.2018. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-58/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

32. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број
17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј за 2018. годину коју је усвојио Управни одбор установе дана 13.04.2018. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-50/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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33. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 –
пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018. године донела
је
РЕШЕЊЕ
o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење
животне средине општине Нови Бечеј за 2017. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне
средине општине Нови Бечеј за 2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-5/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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34. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 20.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-39/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

35. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио
Надзорни одбор на седници одржаној дана 02.04.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-47/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

36. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј за 2017. годину који је
усвојио Надзорни одбор на седници одржаној дана 05.04.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-48/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

37. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
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године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио
Управни одбор на седници одржаној дана 26.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-46/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

38. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Дома културе општине Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 06.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-36/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

39. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Црвеног крста Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио Управни
одбор на седници одржаној дана 29.03.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-44/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

40. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи финансијаки извештај ПУ «Пава Сударски» Нови Бечеј за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи финансијски извештај ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2017. годину
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-56/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

41. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈУ «СРЦ Јединство» Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈУ «СРЦ Јединство» Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио
Управни одбор на седници одржаној дана 26.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-49/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

42. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2017. годину
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 22.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-38/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

43. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Клуб за дневни
боравак Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије
Острошки Чудотворац“ Клуб за дневни боравак Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио Управни одбор на
седници одржаној дана 19.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-45/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

44. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај
Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и финансијски извештај Туристичке организације општине Нови
Бечеј за 2017. годину који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 27.03.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-41/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

45. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио Савет
месне заједнице на седници одржаној дана 03.04.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-43/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

46. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
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године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину који је усвојио
Савет месне заједнице на седници одржаној дана 27.02.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-42/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

47. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Кумане за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Кумане за 2017. годину који је усвојио Савет
месне заједнице на својој седници..
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-40/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

48. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Бочар за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2017. годину који је усвојио Савет
месне заједнице на седници одржаној дана 01.03.2018. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-37/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

49. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2017. годину који је
усвојио Управни одбор на својој седници.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-51/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

50. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној дана 17.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2017. годину
који је усвојио Управни одбор на својој седници.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-52/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

51. На основу члана 35. став 1. тачка 3а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници
одржаној дана 17.05.2018. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2017. годину.
II
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2017. годину прилаже се уз овај
закључак и чини његов саставни део.
III
Овај Закључак објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-87-3/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

52. На основу члана 35. став 1. тачка 3а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
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111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 20. седници
одржаној дана 17.05.2018. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2018. годину.
II
План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2018. годину прилаже се уз овај Закључак и
чини његов саставни део.
III
Овај Закључак објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-87-4/2018
Датум: 17.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 28. Одлуке о висини закупнине за привремено коришћење површине јавне намене
(Службени лист општине Нови Бечеј бр. 15/2010, 9/2011 и 8/2014), члана 56. став 1. тачка 14. Статута
општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 17/2017-пречишћен текст), Општинско веће
општине Нови Бечеј на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године донело је
ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ ПРОСТОРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
За време трајања државних и верских празника, културних и других јавних манифестација које у складу са
својим програмом организује Туристичка организација општине Нови Бечеј у циљу промоције туризма, могу
се организовати и изложбено продајни базари на површинама јавне намене за које се пкаћа закуп.
Издавање простора намењеног за изложбену продају занатских, етно и других производа за време трајања
манифестација у постипку непосредне погодбе спроводиће Туристичка организација општине Нови Бечеј.
Одређује се цена закупа простора у Новог Бечеја за излагање и продају у висини од 1.000,00 динара за
просторе до 3 м2 и у висини од 2.000,00 динара за просторе од 4 до 6м2.
Туристичка организација закључиће Уговор о закупу простора са сваким излагачем а средства остварена од
закупа су приход буџета општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-46-31/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 3. став 1.алинеја 1. и члана 7. Одлуке о учешћу општине Нови Бечеј у регионалном
програму стамбеног збрињавања у Републици Србији (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 8/2014) и
члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 17/2017пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на предлог Савета за миграције, на 60. седници
одржаној дана 10.05.2018. године донело је
ОДЛУКУ
Општина Нови Бечеј ће у циљу обезбеђења трајног станбеног збрињавања избегличких породица у
насељеном месту Бочар за 5 породица, корисника социјалне помоћи, обезбедити 125.000,00 динара као вид
стамбене подршке ради откупа кућа из програма самоградње.
Средства за ове намене обезбедиће се из буџета општине, планираних Одлуком о буџету општине
Нови Бечеј за 2018. Годину (Сл. лист општине Нови Бечеј бр.26/2017), раздео 4 послови општинске управе
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Програм 11 социјална и дечија заштита, Позиција 98 економска класификација 472 - Накнада за социјалну
заштиту из буџета -учешће у проjектима Комесаријата за избеглице.
Исплата средстава вршиће се директно за сврху за коју је намењена - цену за стамбену јединицу,
оверу уговора код јавног бележника и упис у РГЗ катастар неоикретности, на основу Списка породица који је
саставни део ове Одлуке.
Образложење
Општина Нови Бечеј је 2000. године обезбедила инфраструктурно опремање земљишта за изградњу
стамбених јединица у насељеном месту Бочар за које је грађевински материјал доделио Комесаријат за
избеглице Републике Србије а породице су саме градиле куће који су до сада били својина Комесаријата.
Комесаријат је покренуо поступак за откуп ових стамбених јединица по симболичним ценама које се
крећу између 5.000,00 и 10.000,00 динара.
Савет за миграције општине Нови Бечеј, разматрајући списак пријављених породица за откуп кућа,
констатовао је да су поједине породице са списка, у стању социјалне потребе и да нису у могућности да
измире обавезе плаћања: цену за стамбену јединицу, оверу уговора код јавног бележника као и упис у РГЗ –
катастар неоикретности, те је покренуо иницијативу да се за породице, чији чланови су у евиденцији Центра
за социјални рад, измире наведени трошкови како би им се омогућило стицање права својине на стамбеној
јединици коју користе и коју су сами изградили.
Према подацима Центра за социјални рад општине Нови Бечеј 5 породица су корисници одређених
видива социјалне помоћи за које је неопходно обезбедити појединачни износ до 25.000,00 динара што укупно за
пет породица износи до 125.000,00 динара.
Средства за ове намене планирана су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину, раздео 4
послови општинске управе Програм 11 социјална и дечија заштита, Позиција 98 економска класификација
472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета -учешће у проjектима Комесаријата за избеглице.
Ову Одлуку објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-66/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 9. Одлуке о социјалној заштити општине Нови Бечеј („Службени лист оштине Нови
Бечеј”,број 24/2017) и члана 56.Статута општине Нови Бечеј(„Службени лист оштине Нови Бечеј”,број
17/2017-пречишћен текст), Општинско веће Нови Бечеј, на 60.седници одржаној дана 10.05.2018.године, даје
сагласност на
ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се економска цена услуге социјалне заштите лични пратилац детета.

Члан 2.
Економска цена услуге износи: 420,00 динара по часу.
Саставни део правилника је Методологија формирања економске цене услуге социјалне заштите.
Члан 3.
Цену услуге плаћа корисник, односно његови сродници обавезни на издржавање.
Учешће корисника, односно његових сродника у плаћању цене услуге одређује се на основу Правилник о
утврђивању критеријума заучешће корисника у цени услуга Бечеј(„Службени лист оштине Нови Бечеј”, број
1/2018).
Члан 4.
Овим правилником утврђује се да општина Нови Бечеј,из средстава наменских трансфера у
социјалној заштити обезбеђених из буџета Републике Србије, у целости плаћацену услугелични пратилац
детета.
Члан 5.
Правилник се доставља Центру за социјални рад, одабраном пружаоцу услуге, Одсеку за јавне службе,
Одсекуу финансије и привреду и архиви.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-55-2/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 3. став 1. тачка 12. Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу
спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, број 63/17) и члана
56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 17/2017-пречишћен
текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Ради рангирања капиталних пројеката средње и велике вредности који ће се предложити за финансирање у
поступку припреме и доношења буџета за буџетску 2019. и наредне две буџетске године, образује се
Комисија за капиталне инвестиције. Комисијом председава председник Општинског већа.
II
У комисију се именују:
Саша Максимовић –председник
Бранко Свиленгаћин – заменик председника
Драган Раушки – члан,
Зора Станисављев – члан,
Тамара Иванишевић – чланица.
III
За координатора овлашћеног за унос података о пројектима (за он-лајн приступ) у Интегрисану базу
капиталних пројеката именује се Jована Вокић.
IV
Лица именована у Комисију и координатор остварују право на накнаду 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.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-30/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 6. став 3., члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови
Бечеј на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм и правила манифестације Великогоспојински даниГоспојина 2018
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и правила манифестације Великогоспојински дани–Госпојина 2018 који
је донео Организациони одбор ради спровођења и организације манифестације, која ће се одржати у Новом
Бечеју, у периоду од 23.08. до 27.08.2018. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-10/2018

ПРЕДСЕДНИК

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј
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Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 –
пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм за обележавање 230 година од добијања повеље којом је
Новом Бечеју признат статус вароши
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм за обележавање 230 година од добијања повеље којом је Новом Бечеју
признат статус вароши.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације и финансијски план за обележавање 230 година од добијања повеље
којом је Новом Бечеју признат статус вароши, који је усвојио Организациони одбор манифестације
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-06-3/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 8. став 1. тачка 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. 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 60. седници
одржаној дана 10.05.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм и правила манифестације „26. Обзорја на Тиси- Дани
Јосифа Маринковића“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације „26. Обзорја на Тиси- Дани Јосифа Маринковића“.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације „26. Обзорја на Тиси- Дани Јосифа Маринковића“ који је усвојио
Организациони одбор манифестације.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-9/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. 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. 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј
на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм и правила манифестације Дани села Кумана за 2018.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и правила манифестације Дани села Кумана за 2018. годину.
ОДОБРАВА СЕ Програм и правила манифестације Дани села Кумана за 2018. годину који је донео
Организациони одбор манифестације.
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II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-8/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

9. 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. 17/2017-пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 60. седници
одржаној дана 10.05.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
Дани села Бочара 2018. године
I
Ради спровођења и организације манифестације Дани села Бочара 2018. године, која ће се одржати у
Бочару у крајем маја 2018. године, именује се Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Борислав Сантрач – председник;
Марко Поповић – члан;
Смиљка Балабан – члан;
Никола Шарац – члан;
Деса Молнар – 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 02-653-11/2018-1
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

10. 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. 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј
на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Бочар за 2018.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и правила манифестације Дани села Бочар за 2018. годину.
ОДОБРАВА СЕ Програм и правила манифестације Дани села Бочар за 2018. годину који је донео
Организациони одбор манифестације.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

17. мај 2018.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: III 02-653-11/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј
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ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

11. На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр.
17/2017-пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј, разматрајући захтев Малетин Ивана из
Новог Милошева, на 60. седници одржаној дана 10.05.2018. године донело је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се захтев Малетин Ивана из Новог Милошева за исплату накнаде штете коју му је, на делу
парцеле број: 2076 К.О. Ново Милошево - воћњака и баште у Новом Милошеву у улици Матије Гупца 78,
причинио, извођач радова „Еко градња“ из Меленаца, кога су ангажовали Општина Нови Бечеј и Србијагас
Нови Сад, као суинвеститори за изградњу гасовода у индустријској зони – југ Ново Милошево.
На основу извештаја Комисије за процену штете од 00.11.2017.године, утврђено је да штета износи
50.000,00 динара, а записником о вансудском поравнању констатовано је да се оштећени прихватио
понуђени износом на име накнаде штете.
Средства за ове намене обезбедиће се из буџета општине, планираних Одлуком о буџету општине
Нови Бечеј за 2018. Годину(Сл. лист општине Нови Бечеј бр.26/2017), раздео 4 послови општинске управе
Програм 1 Становање, урбанизам, просторно планирање, Позиција 186 економска класификација 511 –
Управљање грађевинским земљиштем –Капитално одржавање и изградња објеката.
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-320-536/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

12. На основу члана 5. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији Општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2011), и члана 56. став 1. Статута Општине Нови Бечеј
(„Сл.лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), Општинско веће на својој 60. седници
одржаној дана 10.5.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ месна заједница Нови Бечеј као део локалне самоуправе, да у периоду од 01. маја до
01. октобра 2018. године, на простору за марину који је одређен за привез чамаца и обхвата леву обалу
реке Тисе од 65,300 км до км 65,650; од км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000 - за пловила
од км 65,900 до км 66,150 – односно од привеза број 046 до купалишта (манастир) и за плутајуће објекте
од км 66,150 до км 66,280, - односно од рампе за спуштање чамаца до привезишта број 046 организује:
a) службу за прихват и привез пловила током 24 сата;
b) одржавање приобаља: сечење траве и осталог растиња, чишћење самог приобаља, одношење и
депоновање смећа на месту за то предвиђеном, одржавање инфраструктуре на купалишту;
c) предузимање редовних и ванредних активности уколико дође до изливања реке Тисе у смислу
чишћења муља и наноса које иста учини приликом изливања.
2. Месна заједница ће за наведене послове наплати накнаду од свих лица која у том периоду користе
приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка за привез својих пловила и то према простору који
заузимају, а који се утврђује према броју алки за привезиште, као и од лица која купалиште користе за
друге активности.
3. Износ који ће се од лица из претходне тачке наплатити представља накнаду за коришћење марине у
складу с овим Закључком.
4. Одређује се висина накнаде за коришћење приобаља у 2017. години:
за чамац који заузима једну алку за привезиште 3000,00 динара,
за чамац који је привезан уз сплав 3000,00 динара,
за сплав који заузима мање од 4 алке за привезиште 8000,00 динара,
за сплав који заузима више од 4 алке за привезиште 3000,00 динара по месту.
5. Обавезује се месна заједница да донесе Решења којима ће појединачно утврдити износ накнаде и иста
доставити лицима која користе приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка.
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6. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-400-67/2018
Дана: 10.05.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о ребалансу буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину
2. Одлука о одређивању ревизора за завршни рачун буџета општине Нови Бечеј за 2017.
годину
3. Одлука о мерама за подстицање равноправности особа са инвалидитетом у општини
Нови Бечеј
4. Одлука о изради регионалног плана за унапређење квалитета услуга снабдевања
пијаћом водом и управљања отпадним водама у Средњобанатском округу
5. Одлука о условима и начину коришћења пашњака на територији општине Нови Бечеј
6. Одлука о конверзији потраживања општине Нови Бечеј по основу пореза на зараде у
трајни улог општине у капитал ГП „Мостоградња“ АД београд
7. Одлука о обезбеђивању средстава за извршење обавезе месне заједнице Ново
Милошево
8. Одлука о прибављању непокретности –помоћне зграде - у јавну својину општине Нови
Бечеј
9. Одлука о промени оснивачког акта Дома културе општине Нови Бечеј
10. Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији
општине Нови Бечеј
11. Програм издавања станова у закуп и стамбене подршке куповином куће и закупом
стана у јавној својини општине Нови Бечеј за 2018. годину
12. Програм коришћења средстава за заштиту и унапрећење животне средине општине
Нови Бечеј за 2018. годину
13. Одлука о изради плана генералне регулације насеља Нови Бечеј – измене и допуне
14. Решење о именовању директора Дома културе општине Нови Бечеј
15. Решење о именовању директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј
16. Решење о разрешењу заменика директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј
17. Решење о разрешењу директора Дома здравља Нови Бечеј
18. Решење о именовању вршиоца дужноси директора Дома здравља Нови Бечеј
19. Решење о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора ЈП ″Урбанизам и путеви″
Нови Бечеј
20. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације
Нови Бечеј
21. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј
22. Решење о разрешењу и именовању чланoва Управног одбора предшколске установе
„Пава Сударски“ Нови Бечеј
23. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“
Нови Бечеј
24. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“
Нови Бечеј
25. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“
Ново Милошево
26. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“
Бочар
27. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора ОШ „Милан Станчић
Уча“ Кумане
28. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Нови
Бечеј
29. Решење о именовању комисије за обилазак неиздатих парцела државног
пољопривредног земљишта
30. Решење о давању сагласности на Статут предшколске установе „Пава Сударски“ Нови
Бечеј
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31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана
ПУ “Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2018. годину
32. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама финансијског плана
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2018. годину
33. Решење o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за
заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2017. годину
34. Решење о давању сагласности на извештај о раду Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин за 2017. годину
35. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2017.
годину
36. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј
за 2017. годину
37. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за
2017. годину
38. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј
за 2017. годину
39. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2017.
годину
40. Решење о давању сагласности на годишњи финансијаки Извештај ПУ «Пава Сударски»
Нови Бечеј за 2017. годину
41. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ «СРЦ Јединство» Нови Бечеј за
2017. годину
42. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине
Нови Бечеј за 2017. годину
43. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих
лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Клуб за дневни боравак Нови Бечеј за
2017. годину
44. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Туристичке
организације општине Нови Бечеј за 2017. годину
45. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Нови Бечеј за 2017.
годину
46. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Ново Милошево за
2017. годину
47. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Кумане за 2017.
годину
48. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2017.
годину
49. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови
Бечеј за 2017. годину
50. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Удружења за неговање традиције
Нови Бечеј за 2017. годину
51. Закључак о усвајању Извештаја Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за
2017. годину
52. Закључак о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за
2018. годину
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о коришћењу простора на површинама јавне намене за време трајања
манифестација које организује Туристичка организација општине Нови Бечеј
2. Одлука о усмеравању средстава за стамбену подршку избеглицама
3. Правилник о утврђивању економске цене услуге социјалне заштите лични пратилац
детета
4. Решење о именовању Комисије за капиталне инвестиције општине Нови Бечеј
5. Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације
Великогоспојински дани- Госпојина 2018
6. Решење о давању сагласности на Програм за обележавање 230 година од добијања
повеље којом је Новом Бечеју признат статус вароши
7. Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације „26. обзорја на
Тиси- Дани Јосифа Маринковића“
8. Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације Дани села Кумана
за 2018. годину
9. Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације
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Дани села Бочара 2018. Године
10. Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Бочар
за 2018. годину
11. Закључак о усвајњу захтева Малетин Ивана из Новог Млошева за надкнаду штете
12. Закључак о давању овлашћења МЗ Нови Бечеј за организовање службе за одржавање
приобаља на Тиси
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