
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 8 Нови Бечеј 31.05.2018. године година LII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. На основу члана 79. 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,
99/2016 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 21.
седници одржаној дана 31.05.2018.године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТАОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

средства других
нивоа власти

СРЕДСТВА
КОРИСНИКА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине 645,349,840.09 77,395,203.00

6,824,000.0
0

729,569,043.0
9

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине 596,841,017.64 135,757,796.78

8,723,374.6
0

741,322,189.0
2

Суфицит/дефицит 48,508,822.45 -58,362,593.78

-
1,899,374.6

0 -11,753,145.93
Издаци за набавку финансијске
имовине (у циљу спровођења Јавних
политика) 0.00 0.00 0.00 0.00
Пренета неутрошена средства из
претходне године 0.00 68,457,137.32

6,925,592.1
4 75,382,729.46

Укупан суфицит /дефицит 48,508,822.45 10,094,543.54
5,026,217.5

4 63,629,583.53

члан 2.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Опис

Шифра
економске
класификације План 2017 остварење 2017

1 2 3 4
УКУПНА ПРИМАЊА 998,200,000 729,569,043
1. Порески приходи 71 464,632,000 396,903,019
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса) 711 240,510,000 202,715,785
1.2. Самодопринос 711180 48,000,000 43,866,838
1.3. Порез на имовину 713 152,971,000 134,837,433
1.4. Порез на добра и услуге (пдв и акцизе) 714 13,151,000 10,944,969
1.5. Остали порески приходи 716+719 10,000,000 4,537,994
2. Непорески приходи, од чега 74 167,468,000 73,730,028
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*наплаћене камате 7411 0 0
*таксе и накнаде 7422 4,000,000 2,053,468
2.1. Приходи од буџета 79 2,000,000 0
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 10,850,000 2,216,985
4. Донације 731+732 10,000,000 1,140,368
5. Трансфери 733 342,250,000 254,871,643
6. Меморандумске ставке 77 1,000,000 707,000
УКУПНИ ИЗДАЦИ 1,073,630,000 741,322,189
1.Текући расходи 4 752,181,000 582,345,921
1.1. Расходи за запослене 41 151,982,000 122,914,844
1.2. Коришћење роба и услуга 42 385,065,000 294,857,168
1.3. Отплата камата 44 501,000 498,657
1.4. Субвенције 45
1.5. Социјална заштита из буџета 47 45,830,000 38,965,021
1.6. Остали расходи 48+49 56,578,000 40,723,194
2. Трансфери 4631+4641+465 112,225,000 84,387,036
Капитални издаци 5 321,449,000 158,976,268
1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92
2. ЗАДУЖИВАЊЕ 91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
3. ОТПЛАТА ДУГА 61 0 0
1. Отплаћивање дуга домаћим кредиторима 611
2. Отплаћивање дуга страним кредиторима 612
3. Отплате дуга по гаранцијама 613
4. НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -75,430,000 -11,753,146
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 13) 3 0 0
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) 3 75,430,000 75,382,729

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 0 63,629,584

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Члан 3.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета
општине Нови Бечеј у 2017. години износе у динарима:

Табела 1

Конто Врста прихода Буџетски
приходи за

2017

Приходи из
других
извора за
2017

Сопствени
приходи

корисника за
2017

укупни
приходи за

2017
1 2 3 4 5 5

311 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
311711 Пренета неутрошена средства за посебне намене 68,457,137 6,925,592.14 75,382,729
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Укупно 0 68,457,137 6,925,592 75,382,729

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 161,065,836 161,065,836
711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 12,118,908 12,118,908
711145 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ 211,029 211,029
711146 ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД ПОЉОПРИВР. И ШУМАРСТВА 1,636 1,636
711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ 41,510 41,510
711180 САМОДОПРИНОС 43,866,838 43,866,838
711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 29,276,866 29,276,866

Укупно 246,582,623 0 246,582,623

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 7 7
713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 99,403,494 99,403,494
713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 1,699,743 1,699,743
713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 33,734,189 33,734,189

Укупно 134,837,433 0 0 134,837,433

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714431 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 23,166 23,166
714513 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 8,275,952 8,275,952
714543 НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА 82,024 82,024
714547 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂ. ЖИВОТНЕ СР. 372 372
741548 НАКН. ЗА СУПСТ. КОЈЕ ОШТ. ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 35,225 35,225
714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 600,880 600,880
714560 ЕКОЛОШКА ТАКСА 1,855,350 1,855,350
714570 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 72,000 72,000

10,944,969 0 0 10,944,969

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 4,537,994 4,537,994

Укупно 4,537,994 0 4,537,994

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
731250 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 1,140,368 1,140,368

Укупно 0 1,140,368 0 1,140,368

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ OD P.D.V 150,062,808 150,062,808
733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 25,000,000 25,575,354 3,554,000 54,129,354
733250 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 50,679,481 50,679,481

Укупно 175,062,808 76,254,835 3,554,000 254,871,643

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 1,264,279 1,264,279

741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 22,054,447 22,054,447

741530 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 4,796,522 4,796,522
Укупно 28,115,248 0 28,115,248

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 125,771 125,771

742151 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛ. ОД СТР. ТРЖИШНЕ ИНСП. 44,216 44,216

742152 ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 499,644 499,644

742153 ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 512,190 512,190
742154 НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ 74,376 74,376

742155
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 8,954,359 8,954,359

742156
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа општина 9,618,132 9,618,132

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 2,053,468 2,053,468
742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 1,392,205 1,217,000 2,609,205

Укупно 23,274,361 0 1,217,000 24,491,361

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743320 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 3,078,480 3,078,480
743350 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 799,300 799,300
743920 ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 159,405 159,405

Укупно 4,037,185 0 0 4,037,185

744 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
744150 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 4,124,604 120,000 4,244,604

Укупно 4,124,604 0 120,000 4,244,604

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745150 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА 11,615,630 1,226,000 12,841,630

Укупно 11,615,630 1,226,000 12,841,630

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 707,000 707,000

Укупно 0 707,000 707,000
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811 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

811150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 1,992,214 1,992,214
Укупно 1,992,214 0 1,992,214

812 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

812150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 34,950 34,950
Укупно 34,950 0 34,950

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
813150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 189,821 189,821

Укупно 189,821 0 189,821

Укупно прихода 645,349,840 145,852,340 13,749,592 804,951,773

Члан 4.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији – врсти трошка -
износе у динарима

Табела 2

Ек
он
ом
.

кл
ас
иф
.

Опис БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА ЗА

2017

расходи из
других нивоа
власти ЗА 2017

расходи из
осталих

прихода за
2017

укупни
расходи за
2017

5 6 7 8 9 10

ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 122,877,844 0 37,000 122,914,844

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 98,172,457 0 0 98,172,457

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 17,539,199 0 0 17,539,199
413000 Накнаде у натури 487,548 0 0 487,548
414000 Социјална давања запослених 3,492,377 0 37,000 3,529,377
415000 Накнаде запосленим 1,906,744 0 0 1,906,744

416000 Награде, бонуси и остали расходи 1,279,519 0 0 1,279,519
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 270,404,860 18,217,308 6,235,000 294,857,168

421000 Стални трошкови 44,494,436 0 247,000 44,741,436
422000 Трошкови службених путовања 5,636,096 0 9,000 5,645,096
423000 Услуге по уговору 60,522,133 772,000 1,453,000 62,747,133
424000 Специјализоване услуге 74,215,953 13,459,276 3,554,000 91,229,229
425000 Текуће поправке и одржавања 61,027,104 3,985,599 310,000 65,322,703
426000 материјал 24,509,139 433 662,000 25,171,572

ОТПЛАТА КАМАТА 498,657 0 0 498,657
441000 Отплата камата 498,657 0 0 498,657

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 76,917,741 5,608,921 1,860,375 84,387,036
463000 Трансфери другим нивоима власти 57,008,278 5,608,921 0 62,617,199

464000 Трансфери здравственим организацијама 8,759,563 0 0 8,759,563
465000 остале донације и трансфери 11,149,900 0 1,860,375 13,010,275

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 23,201,643 15,763,378 0 38,965,021

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 23,201,643 15,763,378 0 38,965,021
ОСТАЛИ РАСХОДИ 40,660,194 0 63,000 40,723,194

481000 Дотације непрофитним организацијама 37,054,684 0 57,000 37,111,684
482000 Порези, обавезне таксе и казне 465,980 0 6,000 471,980
483000 Новчане казне по решењу судова 837,510 0 0 837,510
485000 Накнада штете од државних органа 2,302,020 0 0 2,302,020

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0 0 0 0
499000 Стална резерва 0 0 0 0
499000 Текућа резерва 0 0 0 0

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 62,280,078 96,168,190 528,000 158,976,268
511000 Зграде и грађевински објекти 57,958,160 87,584,836 0 145,542,996
512000 Опрема 3,909,053 8,460,353 528,000 12,897,407
515000 Нематеријална средства 412,865 123,000 0 535,865

укупни расходи 596,841,018 135,757,797 8,723,375 741,322,189
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II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима

износе у динарима:

Табела 3.

Ра
зд
ео

гл
ав
а

пр
ог
ра
мс
ка

кл
ас
иф
ик
ац
иј
а

Ф
ун
кц
.к
ла
си
ф
.

По
зи
ци
ја

Ек
он
ом
.к
ла
си
ф
.

Опис
БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА ЗА

2017

расходи из
других нивоа
власти ЗА
2017

расходи из
осталих

прихода за
2017

укупни
расходи за
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ 28,296,498 0 0 28,296,498

2101-
0001

ПА 0001 - Функционисање
Скупштине 27,422,039 0 0 27,422,039

111
Извршни и законодавни

органи

ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ 27,420,489 0 0 27,420,489

1 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 2,620,876 2,620,876

2 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 461,113 461,113

3 465 Остале дотације и трансфери 345,245 345,245
4 414 Социјална давања запосленим 0
5 415 Накнаде запосленим 173,455 173,455
6 421 Стални трошкови 1,342,156 1,342,156
7 422 Трошкови службених путовања 260,697 260,697

8 423

Услуге по уговору -одборнички
додатак и накнаде члановима
комисија и други уговори 18,070,654 18,070,654

9 423
Услуге по уговору -трошкови
ревизије и адвокатске услуге 1,763,445 1,763,445

10 424 Специјализоване услуге 1,169,532 1,169,532
11 426 Материјал 0 0

12 481
Дотација политичким партијама -
Средства за редован рад 0,105% 375,806 375,806

13 481
Дотација политичким партијама -
Средства за изборе 0,07% 0 0

14 483 Новчане казне 837,510 837,510

160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
ТРОШКОВИ ИЗБОРА 1,550 0 0 1,550

15 421 Стални трошкови 0 0 0
16 423 Услуге по уговору 0 0
17 426 Материјал 1,550 1,550

160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

2101-
П003

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА
БРАТСКИМ ГРАДОВИМА 874,459 0 0 874,459

18 422 Трошкови службених путовања 350,864 350,864
19 423 Услуге по уговору 523,595 523,595

свега раздео 1. 28,296,498 0 0 28,296,498

2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ 4,767,561 0 0 4,767,561

2.2.
2101-
0003

ПА 0003 - Подршка раду
извршних органа власти и
скупштине 4,767,561 0 0 4,767,561

111
Извршни и законодавни

органи
20 422 Трошкови службених путовања 132,495 132,495
21 423 Услуге по уговору 4,635,066 4,635,066

свега раздео 2 4,767,561 0 0 4,767,561
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3
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКA
ОПШТИНЕ

2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ 8,768,610 0 0 8,768,610

2.1.
2101-
0002

ПА 0002 - Функционисање
извршних органа 8,768,610 0 0 8,768,610

111
Извршни и законодавни

органи

22 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 4,374,259 4,374,259

23 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 787,481 787,481

24 465 Остале дотације и трансфери 595,262 595,262
25 413 Накнаде у натури 0 0
26 414 Социјална давања запосленим 164,805 164,805
27 415 Накнаде запосленим 92,639 92,639

28 416
Награде, бонуси и остали
расходи 0 0

29 421 Стални трошкови 215,645 215,645
30 422 Трошкови службених путовања 246,548 246,548
31 423 Услуге по уговору 2,038,288 2,038,288
32 424 Специјализоване услуге 157,534 157,534
33 426 Материјал 96,148 96,148

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 0 0 0 0

111
Извршни и законодавни

органи
0602-
0009

ПА 009 -Текућа буџетска
резерва 0 0 0 0

34 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0 0

0602-
0010

ПА 010 -Стална буџетска
резерва 0 0 0 0

35 499 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0 0 0

свега раздео 3 8,768,610 0 0 8,768,610

4
ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

4.01
Општинска управа без
индиректних корисника 396,446,146 129,469,046 1,860,375 527,775,567

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 80,395,717 0 0 80,395,717

0602-
0001

ПА 001 - Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина 78,485,537 0 0 78,485,537

111
Извршни и законодавни

органи
ТРОШКОВИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

36 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 34,888,233 34,888,233

37 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 6,248,539 6,248,539

38 465 Остале дотације и трансфери 4,318,385 4,318,385
39 413 Накнаде у натури 267,579 267,579
40 414 Социјална давања запосленим 1,892,732 1,892,732
41 415 Накнаде запосленим 988,707 988,707

42 416
Награде, бонуси и остали
расходи 276,134 276,134

43 421 Стални трошкови 8,575,688 8,575,688
44 422 Трошкови службених путовања 553,992 553,992
45 423 Услуге по уговору 13,443,177 13,443,177
46 424 Специјализоване услуге 201,314 201,314
47 425 Текуће поправке и одржавања 550,964 550,964
48 426 материјал 5,693,538 0 5,693,538
49 482 Порези, обавезне таксе и казне 107,400 107,400
50 483 Новчане казне 0 0
50/1 485 Новчане казне 54,520 54,520
51 512 Куповина опреме 424,635 424,635

0602-
0007

ПА 0007 - функционисање
националних савета
националних мањина 50,000 0 50,000

52 421 Стални трошкови 0 0

53 481

Дотација невладиним
организацијама-за мађарску
нациналну мањину 50,000 50,000

54 481
Дотација невладиним
организацијама- за ромску 0 0
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националну мањину

0602-
0013

ПА 013 - Администрирање
изворних прихода локалне
самоуправе 1,667,237 0 0 1,667,237

112
Финансијски и фискални
послови

55 421 Стални трошкови 1,555,744 1,555,744
56 423 Услуге по уговору 111,493 111,493

0602-
0014 ПА 014-ванредна ситуација 192,943 0 0 192,943

160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

57 424 Специјализоване услуге 192,943 192,943

0501
ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ 0 0 0 0

436 Остала енергија

0501-
0001

ПА 0001-Унапређење и
побољшање енергетске
ефикасности 0 0 0 0

58 425 Текуће поправке и одржавања 0 0

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 15,746,586 101,413 0 15,847,999

810 Услуге спорта и рекреације

1301-
0001

ПА 001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима 11,291,287 0 0 11,291,287

59 481
Дотација невладиним
организацијама 1,994,884 1,994,884

60 481
Дотација невладиним
организацијама 859,000 859,000

61 481

Дотација невладиним
организацијама -према конкусу
за спортске програме 8,437,403 8,437,403

1301-
0002

ПА 002 Подршка
предшколском, школском и
рекреативном спорту и
масовној физичкој култури 700,000 0 0 700,000

62 481
Дотација невладиним
организацијама 700,000 700,000

1301-
0005

ПА 005 Спровођење
омладинске политике 0 101,413 0 101,413

63 422 Трошкови службених путовања 0
64 426 материјал 0 433 433
64/1 512 Опрема 100,980 100,980

1301-
п001

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА
ОЛИМПИЈАДА 3,755,299 0 0 3,755,299

65 423 Услуге по уговору 711,201 711,201
66 424 Специјализоване услуге 402,890 402,890
67 426 Материјал 186,900 186,900

68 481
Дотација невладиним
организацијама 2,059,867 2,059,867

69/1 425
Капитално одржавање и
изградња објеката 394,440 394,440

69 512 Куповина опреме 0 0 0

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 16,621,147 53,448,399 0 70,069,546

820 култура

1201-
0003

ПА 003 Унапређење система
очувања и представљања
културно-историјског
наслеђа 946,353 0 0 946,353

70 425
Текуће поправке и одржавање-
музеја "КОТАРКА" 600,000 600,000

71 463

Трансфери другим нивоима
власти -ЗАВ. ЗА ЗАШ. СП. КУЛ.
ЗРЕЊАН. 346,353 346,353

72 463

Трансфери другим нивоима
власти -ЗАВ. ЗА ЗАШ. СП. КУЛ.
НОВИ САД 0 0

73 463

Трансфери другим нивоима
власти -ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ЗРЕЊАНИН 0 0

74 481

Дотација невладиним
организацијама -верске
организације 0 0
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1201-
0002

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва 2,785,900 2,785,900

75 481

Дотација невладиним
организацијама -према конкусу
за културу 2,785,900 2,785,900

1201-
П002

ПРОЈЕКАТ -културне
манифестације од значаја 2,890,000 0 0 2,890,000

76 481
Дотација невладиним
организацијама 0

76/1 424 Специјализоване услуге 2,890,000 2,890,000

1201-
П001

ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У
ФОКУСУ 2,475,873 53,448,399 0 55,924,272

77 424 Специјализоване услуге 369,927 8,099,756 8,469,683
78 425 Текуће поправке и одржавање 146,000 488,980 634,980

79 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 1,959,946 36,705,023 38,664,969

79/1 512 Куповина опреме 8,154,640 8,154,640

830
Услуге емитовања и

издаваштва

1201-
0004

ПА 004 Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања 7,523,021 0 0 7,523,021

80 423
Услуге по уговору -Информисање
о раду локл.самоуправе 1,873,021 1,873,021

81 481

Дотације невладиним
организацијама* Јавни конкурси
за информисање 5,650,000 5,650,000

1801
ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА 8,125,563 0 0 8,125,563

760
Здравство некласификовано

на другом месту

1801-
0001

ПА 001 - Функционисање
установа примарне
здравствне заштите 5,920,107 0 0 5,920,107

82 464
Трансфери здравственим
организацијама 5,920,107 5,920,107

1801-
0002 ПА 002 - Мртвозорство 206,000 0 0 206,000

83 472
Здравствена заштита према
посебним прописима 206,000 0 206,000

1801-
0003

ПА 003 - Спровођење
активности из области
друштвене бриге за јавно
здравље 1,999,456 0 0 1,999,456

84 464
Трансфери здравственим
организацијама 1,999,456 1,999,456

1801-
P001

ПРОЈЕКАТ-репрограмирање
дуга Дома здравља 0 0 0 0

85 464
Трансфери здравственим
организацијама 0 0

0901
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 23,643,349 18,845,137 0 42,488,486

020, Старост 2,987,075 3,408,921 0 6,395,995

0901-
0007

ПА 0007 - Подршка старим
лицима и/или особама са
инвалидитетом 2,987,075 3,408,921 0 6,395,995

86 463

Трансфер од других новоа
власти - Функционисање клуба
за дневни боравак 1,197,333 1,197,333

87 463

Трансфер од других новоа
власти -Пројекат помоћ у кући -
геронто домаћице 1,789,742 3,408,921 5,198,663

040. Породица и деца 22,130,387 4,727,162 0 26,857,549
0901-
0006

ПА 0006 – Подршка деци и
породица са децом 7,790,015 2,200,000 0 9,990,015

88 463

Текући трансфери другим
нивоима власти-помоћ у кући
деци са сметњама у развоју 1,467,344 2,200,000 3,667,344

89 472
Накнада за социјалну заштиту из
буџета- рођење детета 4,250,000 4,250,000

90 472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета-Ужина за децу у основној
школи 2,072,671 2,072,671

070,

Социјална помоћ угроженом
становништву
некласификована на другом
месту
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0901-
0001

ПА 0001 - Подршка
материјално угрожених
лица/породица 10,627,496 13,236,216 0 23,863,712

91 472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета -учешће у проj.
Комесаријата за избеглице 10,400 13,236,216 13,246,616

92 472
Накнада за социјалну заштиту из
буџета - народна кухиња 1,948,500 1,948,500

93 463
Трансфери другим нивоима
власти 8,668,596 0 0 8,668,596
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД НОВИ
БЕЧЕЈ 0
411000 Плате и накнаде
запосленом 1,572,299 1,572,299
412000 Соц. Допр. на терет
послод. 276,012 276,012
414000 Социјал. давања
запослен. 217,737 217,737
421000 Сталне трошкове 541,830 541,830
423000 услуге по уговору 119,310 119,310
425000 текуће поправке и
одржавање 90,772 90,772
426000 Материјал 155,992 155,992
465000 Остале донације и
трансфери 83,067 83,067
472000 Једнократна помоћ по
решењима 5,008,878 5,008,878
472000 Трошкови сахрана 0
511000 Зграде и грађевински
објекти 602,700 602,700

0901-
0003

ПА 0003 - Подршка социо-
хуманитарним
организацијама 929,103 0 0 929,103

94 481
Дотација невладиним
организацијама 929,103 929,103

0901-
0005

ПА 0005 - Подршка
реализацији програма
Црвеног крста 1,109,661 0 0 1,109,661

95 481
Дотација невладиним
организацијама 1,109,661 0 1,109,661

090,

Социјална заштита
некласификована на другом
месту

0901-
П001

ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ 200,000 0 0 200,000

96 472

Накнада за социјалну заштиту-
Суфинансирање вантелесне
оплодње 200,000 200,000

0901-
П002

ПРОЈЕКАТ – Смештај и
исхрана миграната 0 0 0 0

97 472
Накнада за социјалну заштиту-
исхрана миграната 0

98 511 Зграде и објекти 0

2003
ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ 20,934,564 2,527,162 0 23,461,726

920 Средње образовање
2003-
0001

ПА 0001 - Функционисање
средњих школа 6,594,192 0 0 6,594,192

99 463
Транфери другим нивоима
власти 6,594,192 0 0 6,594,192
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ 0
415000 Накнада за превоз
радника 1,348,165 1,348,165
416000 Наг., бон. и остали
расходи 259,734 259,734
421000 Стални трошкови 2,143,797 2,143,797
422000 Трошкови путовања 185,098 185,098
423000 Услуге по уговору 479,458 479,458
425000 Тек. поправке и
одржавања 293,682 293,682
426000 Материјал 1,015,705 1,015,705
482000 Пор. обавезне таксе и
казне 78,716 78,716
511000 Капитал. Одрж. објеката 28,619 28,619
512000 Куповина опреме 736,650 736,650
515000 Нематеријална имовина 24,569 24,569

2003-
П001

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0

100 463
Транфери другим нивоима
власти 0
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0901-
П002

ПРОЈЕКАТ -Подршка
образовању деце 14,340,372 2,527,162 0 16,867,534

101 472
Накнада за социјалну заштиту -
Превоз ђака средњошколаца 9,148,734 2,523,796 11,672,530

102 472

Накнада за социјалну заштиту -
домски смештај ученика средњих
школа 1,358,792 1,358,792

103 472
Накнада за социјалну заштиту -
превоз студената 27,081 3,366 30,447

104 472
Накнада за социјалну заштиту -
општинске стипендије 3,805,765 3,805,765

2002
ПРОГРАМ 9 - Основно
образовање и васпитање 38,013,895 0 0 38,013,895

2002-
0001

ПА 0001 - Функционисање
основних школа 33,734,718 0 0 33,734,718

912 Основно образовање

105 463
Транфери другим нивоима
власти 9,294,291 0 0 9,294,291
ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ
БЕЧЕЈ 0
415000 Накнада за превоз
радника 1,370,445 1,370,445
416000 Наг., бон. и остали
расходи 398,769 398,769
421000 Стални трошкови 3,659,208 3,659,208
422000 Трошкови путовања 440,087 440,087
423000 Услуге по уговору 581,088 581,088
424000 Специјализоване услуге 328,830 328,830
425000 Тек. поправке и
одржавања 243,238 243,238
426000 Материјал 1,310,432 1,310,432
482000 Пор.обавезне таксе и
казне 120,037 120,037
483000 Новч. Казне по реш. Суда 173,832 173,832
511000 Капитал. Одрж. објеката 0
512000 Куповина опреме 668,325 668,325

0

106 463
Транфери другим нивоима
власти 6,892,464 0 0 6,892,464
ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ" Н.
БЕЧЕЈ 0
415000 Накнада за превоз
радника 401,374 401,374
416000 Награде, бонуси и остали
расходи 559,628 559,628
421000 Стални трошкови 3,211,113 3,211,113
422000 Трошкови путовања 367,548 367,548
423000 Услуге по уговору 514,093 514,093
425000 Тек. поправке и
одржавања 188,040 188,040
426000 Материјал 1,482,611 1,482,611
482000 Пор. обавезне таксе и
казне 77,158 77,158
512000 Куповина опреме 47,700 47,700
414000 Соц. давања запосленима 43,200 43,200

107 463
Транфери другим нивоима
власти 7,739,292 0 0 7,739,292
ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н.
МИЛОШЕВО 0
414000 Социј. давања
запосленима 77,927 77,927
415000 Накнада за превоз
радника 1,390,298 1,390,298
416000 Наг., бон. и остали
расходи 284,646 284,646
421000 Стални трошкови 3,173,893 3,173,893
422000 Трошкови путовања 265,505 265,505
423000 Услуге по уговору 446,016 446,016
424000 Специјализоване услуге 138,684 138,684
425000 Тек. поправке и
одржавања 389,304 389,304
426000 Материјал 1,294,307 1,294,307
482000 Пор. обавезне таксе и
казне 19,934 19,934
483000 Новч. Казне по реш. Суда 161,113 161,113
512000 Куповина опреме 46,795 46,795
515000 -куповина књига 50,870 50,870

108 463
Транфери другим нивоима
власти 5,566,757 0 0 5,566,757
ОШ "С. МИЛАН УЧА" КУМАНЕ 0
414000 Социј. давања
запосленима 0
415000 Накнада за превоз
радника 1,395,920 1,395,920



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 11
416000 Наг., бон. и остали
расходи 139,982 139,982
421000 Стални трошкови 2,159,717 2,159,717
422000 Трошкови путовања 186,667 186,667
423000 Услуге по уговору 134,769 134,769
424000 Специјализоване услуге 103,377 103,377
425000 Тек. поправке и
одржавања 317,247 317,247
426000 Материјал 748,261 748,261
482000 Пор. обавезне таксе и
казне 67,252 67,252
512000 Куповина опреме 313,565 313,565

0

` 109 463
Транфери другим нивоима
власти 4,241,915 0 0 4,241,915
ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" БОЧАР 0
414000 Социј. давања
запосленима 65,189 65,189
415000 Накнада за превоз
радника 1,120,591 1,120,591
416000 Наг., бон. и остали
расходи 190,158 190,158
421000 Стални трошкови 1,164,263 1,164,263
422000 Трошкови путовања 250,884 250,884
423000 Услуге по уговору 249,834 249,834
425000 Тек. поправке и
одржавања 84,745 84,745
426000 Материјал 858,467 858,467
482000 Пор. обавезне таксе и
казне 6,234 6,234
512000 Куповина опреме 251,551 251,551

2002-
П001

ПРОЈЕКАТ -
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 600,000 0 0 600,000

110 463
Капитални транфери другим
нивоима власти 0 0

111 511
Капитално изградња и
одржавање зграда и објеката 600,000 600,000

2002-
П002

ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ
ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА 3,679,177 0 0 3,679,177

112 422
Трoш. превоза ђака основне
школе 3,376,129 3,376,129

113 424 Специјализоване услуге 0 0
114 426 Материјал 303,048 303,048

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА 32,115,586 7,357,083 0 39,472,669

451 Друмски саобраћај

0701-
0001

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ 4,532,238 410,000 0 4,942,238

115 424 Специјализоване услуге 4,532,238 410,000 4,942,238

0701-
0002

ПА 0002 - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре 25,400,746 6,947,083 0 32,347,829

116 425 Текуће поправке и одржавање 17,330,409 17,330,409

117 511
Капитално изградња и
одржавање зграда и објеката 8,070,338 6,947,083 15,017,420

0701-
П001 ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 2,019,802 0 0 2,019,802

118 425 Текуће поправке и одржавање 2,019,802 2,019,802

360

Јавни ред и безбедност
некласификов. на другом

месту

0701-
0001

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ*савет за
безбедност саобраћаја 162,800 0 0 162,800

119 423 Услуге по уговору 0 0 0

120 425
Текуће поправке и одржавање
локалних путева и улица 162,800 162,800

121 512 Куповина опреме 0 0

0401
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 16,882,264 13,107,089 0 29,989,353

500 заштита животне средине
0401-
0001

ПА 001 - Управљање
заштитом животне средине 0 3,496,619 0 3,496,619

122 425 Специјализоване услуге 3,496,619 3,496,619

0401-
0002

ПА 002 - Праћење квалитета
елемената животне средине 2,084,623 639,520 0 2,724,143

123 424 Специјализоване услуге 2,084,623 639,520 0 2,724,143
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0401-
0003 ПА 003- Заштита природе 837,996 0 0 837,996

124 424 Специјализоване услуге 837,996 837,996

0401-
0004

ПА 006 - Управљање
отпадним водама 13,959,645 8,970,950 0 22,930,595

424 Специјализоване услуге 0
125 425 Текуће поправке и одржавања 6,347,673 6,347,673

126 511
Капитално изградња и
одржавање зграда и објеката 7,611,972 8,970,950 16,582,922

0401-
0005

ПА 005 - Управљање
комуналним отпадом 0 0 0 0

127 424 Специјализоване услуге 0

0401-
0006

ПА 006 - Управљање осталим
врстама отпада 0 0 0 0

128 424 Специјализоване услуге 0

0101

ПРОГРАМ 5 -
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ 25,299,648 2,862,314 0 28,161,962

421

Радови на заштити, уређењу
и коришћењу

пољопривредног земљишта

0101-
0001

ПА 0001 - Подршка за
спровођење пољопривредне
политике у локалној
заједници 2,570,809 0 0 2,570,809

129 424 Специјализоване услуге 1,575,595 1,575,595
130 481 Дотација удуржењима грађана 995,214 995,214

0101-
П001 ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ 155,550 0 0 155,550

131 424 Специјализоване услуге 155,550 155,550
132 426 материјал 0 0

0101-
П002

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА 8,000,000 0 0 8,000,000

133 425 текуће поправке и одржавања 8,000,000 8,000,000

0101-
П003

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
АТАРСКИХ ПУТЕВА И
ПРОПУСТА 5,337,088 0 0 5,337,088

134 425 текуће поправке и одржавања 5,337,088 5,337,088

0101-
П004

ПРОЈЕКАТ - ПОЉОЧУВАРСКА
СЛУЖБА 5,930,496 0 0 5,930,496

135 424 Специјализоване услуге 5,930,496 5,930,496

0101-
П005

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА
ПЛОДНОСТИ И СТУДИЈСКА
ИСТРАЖИВАЊА 0 0 0 0

136 424 Специјализоване услуге 0 0

0101-
П006

ПРОЈЕКАТ - функционисање
ватрогасне службе 2,870,277 2,862,314 0 5,732,591

137 425
текуће поправке и одржавање
опреме и објеката 835,321 835,321

138 426 материјал 99,999 99,999
139 511 Капитално одржавање објеката 1,934,957 2,862,314 4,797,271

0101-
П007

ПРОЈЕКАТ - функционисање
противграде одбране 435,428 0 0 435,428

140 424 Специјализоване услуге 435,428 435,428
141 426 материјал 0 0

0101-
П008

ПРОЈЕКАТ - Изградње
фармерске зоне у Куману 0 0 0 0

142 511 Изградња објеката 0 0

1502
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА 21,232,941 600,000 0 21,832,941

473 Развој туризма 0
1502-
0002

ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА
ПРОМОЦИЈА 2,141,466 0 0 2,141,466

143 423 Услуге по уговору 2,141,466 2,141,466

1502-
П005

ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја
за општину 19,091,475 600,000 0 19,691,475

144 421 Стални трошкови 4,507,200 4,507,200
145 423 Услуге по уговору 715,556 600,000 1,315,556
146 424 Специјализоване услуге 13,644,028 13,644,028
147 426 материјал 224,691 0 224,691

1502-
п006 ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 0 0 0 0
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148 424 Специјализоване услуге 0 0 0

1501
ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНО
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 5,600,145 0 1,860,375 7,460,519

474
вишенаменски развојни
пројекти

1501-
0002

ПА 002 – Мере активне
политике запошљавања 5,414,086 0 0 5,414,086

149 424 Специјализоване услуге 715,282 715,282
150 426 материјал 1,488,804 1,488,804

151 463
Транфери другим нивоима
власти-НСЗ 3,210,000 3,210,000

1501-
п001 ИПА ПРОЈЕКТИ 186,058 0 0 186,058

152 424 Специјализоване услуге 186,058 186,058
153 485 Накнада штете 0 0

1501-
П002

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА ОД
ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ЗА
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПРИВРЕДИ 0 0 1,860,375 1,860,375

154 465 Остале донације и трансфери 1,860,375 1,860,375

1102
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 72,401,571 28,540,449 0 100,942,020

620 Развој заједнице

1102-
0002

ПА 002 - Одржавање јавних
зелених површина 2,994,266 0 0 2,994,266

155 424 Специјализоване услуге 2,994,266 2,994,266

1102-
0003

ПА 0003- Одржавање
чистоће на површинама
јавне намене 1,881,662 0 0 1,881,662

156 424 Специјализоване услуге 1,881,662 1,881,662

1102-
0004 ПА 0004 - Зоохигијена 13,007,844 0 0 13,007,844

157 424 Специјализоване услуге 10,760,344 10,760,344
158 485 Вансудска поравнања 2,247,500 2,247,500

1102-
0005

ПА 005 - Уређивање,
одржавање и коришћење
пијаца 1,031,021 0 0 1,031,021

159 424 Специјализоване услуге 1,031,021 1,031,021

1102-
0006

ПА 006 - државање гробаља
и погребне услуге 5,555,216 0 0 5,555,216

160 425 Текуће поправке и одржавања 3,999,460 3,999,460

161 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 1,555,757 1,555,757

1102-
0009

ПА 0009 - Остале комуналне
услуге 2,079,148 0 0 2,079,148

162 424 Специјализоване услуге 2,079,148 2,079,148

630 Водоснабдевање
1102-
0008

ПА 008 - Управљање и
снабдевање водом за пиће 19,218,349 28,540,449 0 47,758,798

163 425 Текуће поправке и одржавања 4,205,019 4,205,019

164 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 15,013,329 28,540,449 43,553,779

1102-
П001

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ЕКО
ЧЕСМЕ У КУМАНУ 628,432 0 0 628,432

165 424 Специјализоване услуге 628,432 628,432

640 Улична расвета

1102-
0001

ПА 001 -
Управљање/одржавање
јавним осветљењем 26,005,632 0 0 26,005,632

166 421
Стални трошкови-улична
расвета-снабдевање 16,046,495 16,046,495

167 425 Текуће поправке и одржавања 2,918,559 2,918,559
168 426 материјал 1,730,301 1,730,301
168/1 441 Отплата камата 497,839 497,839

169 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 4,812,439 4,812,439

1101
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 19,433,172 2,080,000 0 21,513,172

0
620 Развој заједнице 0
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1101-
0001

ПА 001 - Просторно и
урбанистичко планирање 1,984,027 0 0 1,984,027

170 424 Специјализоване услуге 1,747,527 1,747,527
171 482 Порези, обавезне таксе и казне 0
172 511 Пројектно планирање 236,500 236,500

1101-
0002

ПА 002 - Спровођење
урбанистичких и просторних
планова 8,760,966 2,080,000 0 10,840,966

173 424
Специјализоване
услуге*озакоњење објеката 3,481,762 3,481,762

174 424 Специјализоване услуге 5,279,205 2,080,000 7,359,205

1101-
0003

ПА 003 - Управљање
грађевинским земљиштем 8,688,179 0 0 8,688,179

175 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 8,688,179 8,688,179

175/1 515
Остала нематеријална основна
средства 0 0

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 158,562,203 6,288,750 6,863,000 171,713,953

4.02
ПУ "ПАВА СУДАРСКИ" НОВИ
БЕЧЕЈ 61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310

911 Предшколско образовање

2001
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310

2001-
0001

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310

176 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 34,624,525 34,624,525

177 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 6,171,245 6,171,245

178 465 остале дотације и трансфери 3,620,864 3,620,864
179 413 Накнада у натури 174,970 174,970
180 414 Социјална давања запосленим 1,106,761 29,000 1,135,761
181 415 Накнаде запосленим 387,804 387,804

182 416
Награде, бонуси и остали
расходи 545,968 545,968

183 421 Стални трошкови 3,886,208 74,000 3,960,208
184 422 Трошкови службених путовања 201,175 201,175
185 423 Услуге по уговору 438,260 1,205,000 1,643,260
186 424 Специјализоване услуге 938,918 938,918
187 425 Текуће поправке и одржавања 611,253 611,253
188 426 материјал 7,196,986 497,000 7,693,986
189 482 Порези, обавезне таксе и казне 105,076 105,076
190 512 Куповина опреме 1,255,564 204,733 1,460,298

2001-
П001

ПРОЈЕКАТ - КАПИТАЛНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 0 0 0 0

191 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0

4.03
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
НОВИ БЕЧЕЈ 8,717,676 123,000 14,000 8,854,676

820 КУЛТУРА

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 8,717,676 123,000 14,000 8,854,676

1201-
0001

ПА 0001 – Функционисање
локалних установа културе 8,717,676 123,000 14,000 8,854,676

192 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 4,418,003 4,418,003

193 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 794,501 794,501

194 465 остале дотације и трансфери 536,855 536,855
195 413 Накнада у натури 0
196 414 Социјална давања запосленим 80,452 80,452

197 416
Награде, бонуси и остали
расходи 308,388 308,388

198 421 Стални трошкови 599,835 14,000 613,835
199 422 Трошкови службених путовања 122,798 122,798
200 423 Услуге по уговору 490,796 490,796
201 424 Специјализоване услуге 390,260 390,260
202 425 Текуће поправке и одржавања 109,917 109,917
203 426 материјал 314,086 314,086
204 512 Куповина опреме 138,920 138,920

205 515
Нематеријална основна
средстава 412,865 123,000 535,865

4.04
ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ 15,428,910 272,000 268,000 15,968,910

820 КУЛТУРА

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 15,428,910 272,000 268,000 15,968,910
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1201-
0001

ПА 0001 – Функционисање
локалних установа културе 15,428,910 272,000 268,000 15,968,910

206 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 5,640,553 5,640,553

207 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 1,008,858 1,008,858

208 465 остале дотације и трансфери 614,208 614,208
209 413 Накнада у натури 0 0
210 414 Социјална давања запосленим 200,394 200,394
211 415 Накнаде за запослене 240,159 240,159

212 416
Награде, бонуси и остали
расходи 100,519 100,519

213 421 Стални трошкови 1,944,702 52,000 1,996,702
214 422 Трошкови службених путовања 71,760 9,000 80,760
215 423 Услуге по уговору 1,126,325 72,000 83,000 1,281,325
216 424 Специјализоване услуге 2,063,376 200,000 2,263,376
217 425 Текуће поправке и одржавања 1,083,988 98,000 1,181,988
218 426 материјал 447,315 24,000 471,315
219 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 2,000 2,000

220 511
Капитално одржавање
објеката*реконструкција фасаде 0 0

221 512 Куповина опреме 886,754 886,754

4.05

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР "ЈЕДИНСТВО" НОВИ
БЕЧЕЈ 5,799,693 0 63,000 5,862,693

810 Услуге спорта и рекреације

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 5,799,693 0 63,000 5,862,693

1301-
0004

ПА 004-Функционисање
локалних спортских установа 5,799,693 0 63,000 5,862,693

222 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 2,523,802 2,523,802

223 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 447,944 447,944

224 465 остале дотације и трансфери 110,382 110,382
225 413 Накнаде у натури 26,999 26,999
226 414 Социјална давања запосленим 47,235 8,000 55,235
227 421 сталне трошкове 538,256 11,000 549,256
228 422 Трошкови службених путовања 3,200 3,200
229 423 Услуге по уговору 486,898 35,000 521,898
230 424 Специјализоване услуге 0
231 425 Текуће поправке и одржавања 1,123,886 6,000 1,129,886
232 426 материјал 343,910 343,910
233 482 Порези, обавезне таксе и казне 3,251 3,000 6,251
234 511 Улагања у објекте 0 0
235 512 Улагања у опрему 143,930 143,930

4.06
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ 15,178,151 2,030,000 3,588,000 20,796,151

473 Туризам

1502
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА 15,178,151 2,030,000 3,588,000 20,796,151

1502-
0001

ПА 0001 - управљање
развојем туризма 10,653,365 2,030,000 3,588,000 16,271,365

236 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 3,373,845 3,373,845

237 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 593,381 593,381

238 465 остале дотације и трансфери 415,230 415,230
239 413 Накнада у натури 18,000 18,000
240 414 Социјална давања запосленим 0 0
241 415 Накнаде за запослене 23,980 23,980
242 421 Стални трошкови 409,517 34,000 443,517
243 422 Трошкови службених путовања 276,937 276,937
244 423 Услуге по уговору 2,578,093 2,578,093
245 424 Специјализоване услуге 274,921 2,030,000 3,554,000 5,858,921
246 425 Текуће поправке и одржавања 523,835 523,835
247 426 материјал 1,692,091 1,692,091
248 485 Новчане казне 0
249 482 Порези, обавезне таксе и казне 92,161 92,161
250 512 Машине и опрема 381,373 381,373

1502-
0002

ПА 0002 - туристичка
промоција 1,041,418 0 0 1,041,418

251 421 Стални трошкови 123,684 123,684
252 423 Услуге по уговору 917,734 917,734

1502-
П001

ПРОЈЕКАТ -
ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ ДАНИ 748,515 0 0 748,515

253 421 Стални трошкови 220,000 220,000
254 422 Трошкови службених путовања 0 0
255 423 Услуге по уговору 312,772 312,772
256 424 Специјализоване услуге 165,743 165,743
257 426 материјал 50,000 50,000
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1502-
П002 ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ 1,898,817 0 0 1,898,817

258 421 Стални трошкови 396,000 396,000
259 422 Трошкови службених путовања 0
260 423 Услуге по уговору 483,918 483,918
261 424 Специјализоване услуге 499,000 499,000
262 426 материјал 519,899 519,899

1502-
П003

ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ И
ПРОМОЦИЈА МУЗЕЈСКИХ
ОБЈЕКАТА 594,630 0 0 594,630

263 424 Специјализоване услуге 92,235 92,235
264 425 Текуће поправке и одржавања 502,395 502,395

1502-
П004

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА
СТАЗЕ ЗДРАВЉА 241,405 0 0 241,405

265 423 Услуге по уговору 241,405 241,405
266 426 материјал 0 0

4.07
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ
БЕЧЕЈ 25,754,870 100,000 182,000 26,036,870

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 14,653,776 100,000 182,000 14,935,776

0602-
0002

ПА 0002 - Функционисање
месних заједница 14,653,776 100,000 182,000 14,935,776

средства буџета општине 4,567,212 100,000 0 4,667,212
133 Остале опште услуге

268 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 2,403,120 2,403,120

269 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 424,793 424,793

270 465 Остале дотације и трансфери 273,631 273,631
271 414 Социјална давања запосленом 0 0
272 423 Услуге по уговору 1,465,668 100,000 1,565,668

средства самодоприноса и
других прихода месне
заједнице по свим

функцијама и програмима 21,187,658 0 182,000 21,369,658

620 Развој заједнице 10,086,564 0 182,000 10,268,564
273 421 Стални трошкови 1,343,033 62,000 1,405,033
274 422 Трошкови службених путовања 39,500 39,500
275 423 Услуге по уговору 1,604,512 1,604,512
276 424 Специјализоване услуге 2,293,454 2,293,454
277 425 Текуће поправке и одржавање 1,786,729 1,786,729
278 426 Материјал 2,784,605 120,000 2,904,605
279 472 Једнократне помоћи 92,700 92,700
280 482 Порези, обавезне таксе и казне 11,597 11,597
281 511 Изградња зграда и објеката 0 0
282 512 Машине и опрема 130,435 130,435

1102
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ 555,349 0 0 555,349

1102-
0009

ПА 0009 - Остале комуналне
услуге 555,349 0 0 555,349

283 425 Текуће поправке и одржавање 555,349 555,349

0401
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 0 0 0

0401-
0004

ПА 004 - Управљање отпадним
водама 0 0 0 0

520
Управљање отпадним
водама

284 511 Изградња зграда и објеката 0

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА 3,129,221 0 0 3,129,221

0701-
0002

ПА 0002 - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре 3,129,221 0 0 3,129,221

451 Друмски саобраћај

285 511
Капитално изградња и
одржавање зграда и објеката 3,129,221 3,129,221

1801
ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА 500,000 0 0 500,000

1801-
0003

ПА 0003 – спровођење
активности из области
друштвене бриге за јавно
здравље 500,000 0 0 500,000
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760
Здравство некласификовано
на другом месту 500,000 0 0 500,000

286 464
Трансфери здравственим
организацијама 500,000 500,000

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 5,042,021 0 0 5,042,021

1301-
0001

ПА 001 Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима 5,042,021 0 0 5,042,021

810 Услуге рекреације и спорта 5,042,021 0 0 5,042,021
287 425 Текуће поправке и одржавање 920,000 920,000

288 481
дотације невладиним
организацијама 4,122,021 4,122,021

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 1,874,503 0 0 1,874,503

1201-
0002

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва 1,874,503 0 0 1,874,503

820 Услуге културе 1,874,503 0 0 1,874,503

289 481
дотације невладиним
организацијама 1,874,503 1,874,503

4.08
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО
МИЛОШЕВО 16,023,205 0 0 16,023,205

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 12,257,380 0 0 12,257,380

0602-
0002

ПА 0002 - Функционисање
месних заједница 12,257,380 0 0 12,257,380

средства буџета општине 2,711,605 0 0 2,711,605

133 Остале опште услуге 2,711,605 0 0 2,711,605

290 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 2,108,137 2,108,137

291 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 387,062 387,062

292 465 Остале дотације и трансфери 167,894 167,894
293 414 Социјална давања запосленом 0
294 416 Награде и бонуси 48,511 48,511
295 423 Услуге по уговору 0.00 0

средства самодоприноса и
других прихода месне
заједнице по свим

функцијама и програмима 13,311,601 0 0 13,311,601

620 Развој заједнице 9,545,776 0 0 9,545,776
296 421 Стални трошкови 1,007,151 1,007,151
297 422 Трошкови службених путовања 0
298 423 Услуге по уговору 1,778,006 1,778,006
299 424 Специјализоване услуге 1,174,913 1,174,913
300 425 Текуће поправке и одржавање 214,943 214,943
301 426 Материјал 551,149 551,149

302 481
дотације невладиним
организацијама 0

303 482 Порези, обавезне таксе и казне 113,055 113,055
304 483 Новчане казне 0
305 511 Изградња зграда и објеката 4,220,259 4,220,259
306 512 Машине и опрема 486,300 486,300

0401
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 0 0 0

0401-
0004

ПА 004 - Управљање отпадним
водама 0 0 0 0

307 511 Изградња зграда и објеката 0

1102
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 0 0 0 0

1102-
0006

ПА 006 - Одржавање гробаља и
погребне услуге 0 0 0 0

308 511 Изградња зграда и објеката 0

1102-
0008

ПА 008 - Управљање и
снабдевање водом за пиће 0 0 0 0

309 511 Изградња зграда и објеката 0

1101
ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0 0 0 0



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 18

1101-
0002

ПА 002 - Спровођење
урбанистичких и просторних
планова 0 0 0 0

310 511 Изградња зграда и објеката 0

1801
ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА 250,000 0 0 250,000

1801-
0003

ПА 0003 – спровођење
активности из области
друштвене бриге за јавно
здравље 250,000 0 0 250,000

760
Здравство некласификовано
на другом месту 250,000 0 0 250,000

311 464
Трансфери здравственим
организацијама 250,000 250,000

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1,589,725 0 0 1,589,725

1301-
0001

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима 1,589,725 0 0 1,589,725

810 Услуге рекреације и спорта 1,589,725 0 0 1,589,725

312 481
дотације невладиним
организацијама 1,589,725 1,589,725

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 1,926,100 0 0 1,926,100

1201-
0002

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва 1,926,100 0 0 1,926,100

820 Услуге културе 1,926,100 0 0 1,926,100

313 481
дотације невладиним
организацијама 1,926,100 1,926,100

4.09 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ 6,408,214 3,559,017 0 9,967,231

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 6,192,949 0 0 6,192,949

0602-
0002

ПА 0002 - Функционисање
месних заједница 6,192,949 0 0 6,192,949

средства буџета општине 2,062,889 0 0 2,062,889

133 Остале опште услуге 2,062,889 0 0 2,062,889

314 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 1,197,103 1,197,103

315 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 214,281 214,281

316 465 Остале дотације и трансфери 151,944 151,944
317 414 Социјална давања запосленим 0 0
318 416 Награде и бонуси 0
319 423 Услуге по уговору 499,560 499,560

средства самодоприноса и
других прихода месне
заједнице по свим

функцијама и програмима 4,345,325 3,559,017 0 7,904,342

620 Развој заједнице 4,130,060 0 0 4,130,060
320 421 Стални трошкови 1,314,074 1,314,074
321 422 Трошкови службених путовања 0
322 423 Услуге по уговору 289,036 289,036
323 424 Специјализоване услуге 696,071 696,071
324 425 Текуће поправке и одржавање 502,806 502,806
325 426 Материјал 526,577 526,577
326 472 Накнада за социјалну заштиту 81,000 81,000

327 481
дотације невладиним
организацијама 660,499 660,499

328 482 Порези, обавезне таксе и казне 18,140 18,140
330 512 Машине и опрема 41,857 41,857

0401
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 125,265 3,559,017 0 3,684,282

0401-
0006

ПА 006 -Управљање осталим
врстама отпада 125,265 3,559,017 0 3,684,282

329 511 Изградња зграда и објеката 125,265.00 3,559,017 3,684,282

1801
ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА 90,000 0 0 90,000

1801-
0003

ПА 0003 – спровођење
активности из области
друштвене бриге за јавно 90,000 0 0 90,000
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здравље

760
Здравство некласификовано
на другом месту

331 464
Трансфери здравственим
организацијама 90,000 90,000

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0 0 0 0

1301-
0001

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима 0 0 0 0

810 Услуге рекреације и спорта 0 0 0 0

332 481
дотације невладиним
организацијама 0

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 0 0 0 0

1201-
0002

ПА 002 Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва 0 0 0 0

820 Услуге културе 0 0 0 0

333 481
дотације невладиним
организацијама 0

4.10. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР 3,985,908 0 943,000 4,928,908

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 3,060,911 0 892,000 3,952,911

0602-
0002

ПА 0002 - Функционисање
месних заједница 3,060,911 0 892,000 3,952,911

средства буџета општине 1,486,216 0 0 1,486,216

133 Остале опште услуге 1,486,216 0 0 1,486,216

334 411
Плате,додаци и накнаде
запослених 0

335 412
Социјални доприноси на терет
послодавца 0

336 465 Остале дотације и трансфери 0
337 423 Услуге по уговору 1,486,216 1,486,216
338 426 Материјал 0

средства самодоприноса и
других прихода месне
заједнице по свим

функцијама и програмима 2,499,691 0 943,000 3,442,691

620 Развој заједнице 1,574,694 0 892,000 2,466,694
339 421 Стални трошкови 469,047 0 0 469,047
340 422 Трошкови службених путовања 0 0 0 0
341 423 Услуге по уговору 295,971 0 130,000 425,971
342 424 Специјализоване услуге 262,260 0 0 262,260
343 425 Текуће поправке и одржавање 244,470 0 206,000 450,470
344 426 Материјал 257,544 0 21,000 278,544
345 441 Отплата камата 818 0 0 818

346 481
Дотације невладиним
организацијама 10,000 0 6,000 16,000

347 482 Порези, обавезне таксе и казне 15,300 0 1,000 16,300
348 483 Новчане казне по решењу судова 0 0 0

349 511
Кап. изг. и одржавање зграда и
објеката 0 0

350 512 Машине и опрема 19,285 528,000 547,285

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 0 0 0 0

1201-
0002

ПА 002 - Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва 0 0 0 0

820 Услуге културе

351 481
Дотације невладиним
организацијама 0

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 924,997 0 51,000 975,997

1301-
0001

ПА 001 - Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима 924,997 0 51,000 975,997

810 Услуге рекреације и спорта

352 481
Дотације невладиним
организацијама 924,997 51,000 975,997
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353 511
Кап. изг. и одржавање зграда и
објеката 0

Укупно раздео 4 555,008,349 135,757,797 8,723,375 699,489,520

УКУПНИ РАСХОДИ 596,841,018 135,757,797 8,723,375 741,322,189

Члан 6.
III - ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Назив Средства из
буџета

Средства из
других
нивоа
власти

Сопствени
и други
приходи

Планирана
Укупна
средства

Програм 1. Локални развој и просторно планирање
19,433,172 2,080,000 0 21,513,172

Програм 2. Комунална делатност 72,956,920 28,540,449 0 101,497,369
Програм 3. Локални економски развој

5,600,145 0 1,860,375 7,460,519
Програм 4. Развој туризма 36,411,092 2,630,000 3,588,000 42,629,092
Програм 5. Развој пољопривреде

25,299,648 2,862,314 0 28,161,962
Програм 6. Заштита животне средине

17,007,529 16,666,106 0 33,673,635
Програм 7. Путна инфраструктура

35,244,807 7,357,083 0 42,601,889
Програм 8. Предшколско васпитање

61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310
Програм 9. Основно образовање

38,013,895 0 0 38,013,895
Програм 10. Средње образовање

20,934,564 2,527,162 0 23,461,726
Програм 11. Социјална и дечја заштита

23,643,349 18,845,137 0 42,488,486
Програм 12. Примарна здравствена заштита

8,965,563 0 0 8,965,563
Програм 13. Развој културе 44,568,336 53,843,399 282,000 98,693,736
Програм 14. Развој спорта и омладине

29,103,022 101,413 114,000 29,318,435
Програм 15. Локална самоуправа

116,560,732 100,000 1,074,000 117,734,732
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

41,832,669 0 0 41,832,669
Програм 17. Енергетска ефикасност

0 0 0 0

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 596,841,018 135,757,797 8,723,375 741,322,189

Шифра

Назив Средства
из буџета

Средства
из других
нивоа
власти

Сопствени
и други
приходи

Планирана
Укупна
средстваПрограм Програмска

активност/
Пројекат

1 2 3 4 6 7
1101 Програм 1. Локални развој и просторно

планирање 19,433,172 2,080,000 0 21,513,172

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
1,984,027 0 0 1,984,027

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова
8,760,966 2,080,000 0 10,840,966

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
8,688,179 0 0 8,688,179

1101-0004 Социјално становање 0
1102 Програм 2. Комуналне делатности

72,956,920 28,540,449 0 101,497,369

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 26,005,632 0 0 26,005,632

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
2,994,266 0 0 2,994,266

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
1,881,662 0 0 1,881,662

1102-0004 Зоохигијена 13,007,844 0 0 13,007,844
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1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
1,031,021 0 0 1,031,021

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
5,555,216 0 0 5,555,216

1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
19,218,349 28,540,449 0 47,758,798

1102-0009 Остале комуналне услуге 2,634,498 0 0 2,634,498

1102-П001 ПРОЈЕКАТ - израда еко чесме у Куману
628,432 0 0 628,432

1501 Програм 3. Локални економски развој
5,600,145 0 1,860,375 7,460,519

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
0

1501-0002 Мере активне политике запошљавања
5,414,086 0 0 5,414,086

1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва
1501-П001 ИПА ПРОЈЕКАТ 186,058 0 0 186,058

1501-П002
ПРОЈЕКАТ - Средства од других нивоа власти за
финансијску подршку привреди 0 0 1,860,375 1,860,375

1502 Програм 4. Развој туризма 36,411,092 2,630,000 3,588,000 42,629,092
1502-0001 Управљање развојем туризма 10,653,365 2,030,000 3,588,000 16,271,365
1502-0002 Туристичка промоција 3,182,884 0 0 3,182,884

1502-П001 ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани
748,515 0 0 748,515

1502-П002 ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ
1,898,817 0 0 1,898,817

1502-П003 ПРОЈЕКАТ - одржавање музејских објеката
594,630 0 0 594,630

1502-П004 ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља
241,405 0 0 241,405

1502-П005 ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину
19,091,475 600,000 0 19,691,475

1502-П006 ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 0 0 0 0
0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

25,299,648 2,862,314 0 28,161,962

0101-0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници

2,570,809 0 0 2,570,809

0101-0002 Мере подршке руралном развоју
0101-П001 ПРОЈЕКАТ - пошумљавање 155,550 0 0 155,550

0101-П002 ПРОЈЕКАТ - одводњавање пољопривредног
земљишта

8,000,000 0 0 8,000,000

0101-П003
ПРОЈЕКАТ - израда атарских путева

5,337,088 0 0 5,337,088

0101-П004
ПРОЈЕКАТ - пољочуварска служба

5,930,496 0 0 5,930,496

0101-П005 ПРОЈЕКАТ - контрола плодности 0 0 0 0

0101-П006
ПРОЈЕКАТ - функционисање ватрогасне службе

2,870,277 2,862,314 0 5,732,591

0101-П007
ПРОЈЕКАТ - функционисање противградне одбране

435,428 0 0 435,428

0101-П008
ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске зоне у Куману

0 0 0 0

0401 Програм 6. Заштита животне средине
17,007,529 16,666,106 0 33,673,635

0401-0001
Управљање заштитом животне средине

0 3,496,619 0 3,496,619

0401-0002
Праћење квалитета елемената животне средине

2,084,623 639,520 0 2,724,143

0401-0003 Заштита природе 837,996 0 0 837,996
0401-0004 Управљање отпадним водама 13,959,645 8,970,950 0 22,930,595
0401-0005 Управљање комуналним отпадом 0 0 0 0
0401-0006

Управљање осталим врстама отпада
125,265 3,559,017 0 3,684,282
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0701 Програм 7. Организација саобраћаја и

саобраћајна инфраструктура 35,244,807 7,357,083 0 42,601,889

0701-0001 Управљање саобраћајем 4,695,038 410,000 0 5,105,038

0701-0002
Одржавање саобраћајне инфраструктуре

28,529,967 6,947,083 0 35,477,049

0701-0003
Управљање јавним паркиралиштима

0

0701-0004
Јавни градски и приградски превоз путника

0

0701-П001 ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 2,019,802 0 0 2,019,802
2001 Програм 8. Предшколско васпитање

61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310

2001-0001 Функционисање предшколских установа
61,265,576 204,733 1,805,000 63,275,310

2001-П001
ПРОЈЕКАТ - капитална реконструкција објеката

0 0 0 0

2002 Програм 9. Основно образовање
38,013,895 0 0 38,013,895

2002-0001 Функционисање основних школа 33,734,718 0 0 33,734,718
2002-П001

ПРОЈЕКАТ - реконструкција кабинета за наставу
600,000 0 0 600,000

2002-П002 ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ
ОБРАЗОВАЊА

3,679,177 0 0 3,679,177

2003 Програм 10. Средње образовање
20,934,564 2,527,162 0 23,461,726

2003-0001 Функционисање средњих школа 6,594,192 0 0 6,594,192
2003-П001

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
0 0 0 0

2003-П002
ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању деце

14,340,372 2,527,162 0 16,867,534

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита
23,643,349 18,845,137 0 42,488,486

0901-0001 Социјалне помоћи 10,627,496 13,236,216 0 23,863,712

0901-0002
Прихватилишта и друге врсте смештаја

0

0901-0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама

929,103 0 0 929,103

0901-0004
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге

0901-0005 Активности Црвеног крста 1,109,661 0 0 1,109,661

0901-0006
Подршка деци и породицама са децом

7,790,015 2,200,000 0 9,990,015

0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидитетом

2,987,075 3,408,921 0 6,395,995

0901-П001 ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 200,000 0 0 200,000

0901-П002
ПРОЈЕКАТ – Смештај и исхрана миграната

0 0 0 0

1801 Програм 12. здравствена заштита
8,965,563 0 0 8,965,563

1801-0001
Функционисање установа примарне здравствене
заштите 5,920,107 0 0 5,920,107

1801-0002 Мртвозорство 206,000 0 0 206,000
1801-0003

Спровођење активности из области друштвене бриге
за јавно здравље

2,839,456 0 0 2,839,456

1801-П001
Пројекат-репрограмирање дуга Дома здравља

0 0 0 0

1201 Програм 13. Развој културе 44,568,336 53,843,399 282,000 98,693,736

1201-0001 Функционисање локалних установа културе
24,146,586 395,000 282,000 24,823,586

1201-0002
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва 6,586,503 0 0 6,586,503

1201-0003
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

946,353 0 0 946,353
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1201-0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

7,523,021 0 0 7,523,021

1201-0005
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина

0

1201-0006
Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом

0

1201-П001
ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У ФОКУСУ

2,475,873 53,448,399 0 55,924,272

1201-П002
ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од значаја

2,890,000 0 0 2,890,000

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине
29,103,022 101,413 114,000 29,318,435

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима 18,848,030 0 51,000 18,899,030

1301-0002 Подршка предшколском ишколском спорту
700,000 0 0 700,000

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
5,799,693 0 63,000 5,862,693

1301-0005 Спровођење омладинске политике 0 101,413 0 101,413
1301-П001

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА
3,755,299 0 0 3,755,299

0602 Програм 15. Локална самоуправа
116,560,732 100,000 1,074,000 117,734,732

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

78,485,537 0 0 78,485,537

0602-0002 Функционисање месних заједница 36,165,015 100,000 1,074,000 37,339,015
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

50,000 0 0 50,000

0602-0008 Правна помоћ 0
0602-0009 Текућа буџетска резерва 0 0 0 0
0602-0010 Стална буџетска резерва 0 0 0 0
0602-0011 Робне резерве
0602-0012 Комунална полиција

0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе

1,667,237 0 0 1,667,237

0602-0014 Ванредне ситуације 192,943 0 0 192,943
2101 Програм 16. Политички систем локалне

самоуправе 41,832,669 0 0 41,832,669

2101-0001 Функционисање скупштине 27,422,039 0 0 27,422,039
2101-0002 Функционисање извршних органа 8,768,610 0 0 8,768,610

2101-0003
Подршка раду извршних органа власти и скупштине

4,767,561 0 0 4,767,561

2101-П001 ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ
ГРАДОВИМА

874,459 0 0 874,459

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност
0 0 0 0

0501-0001
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

0 0 0 0

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 596,841,018 135,757,797 8,723,375 741,322,189

Годишњи извештај о остварењу програма
Општине Нови Бечеј у 2017.години

Програм 1
Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Шифра: 1101
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
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Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за
издавање грађевинских дозвола
Опис програма: Општинска управа Нови Бечеј и ЈП Урбанизам и путеви реализују обавезе ЈЛС утврђене
Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002
Спровођење урбанистичких и просторних планова,
-ЈП Урбанизам и путеви, Иван Бошњак, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање
грађевинским земљиштем
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Општина Нови Бечеј у 2017.години је у складу са Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ ,
број 72/09, 81/09 , 64/10-Одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука уС, 98/13-Одлука УС,
132/14 и 145/14) издавала грађевинске дозволе и Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи. у
2017. години настављен је поступак спровођења легализације по Закону о озакоњењу (Сл.гласник РС број
96/2015)

Програмска активност

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
За потребе инвеститора Општине Нови Бечеј у 2017.године издато је укупно 15 грађевинскиху дозвола и 8
решење по члану 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09 , 64/10-
Одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука уС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14). , У 2017.
години извршена је измена и допуна просторног плана општине Нови Бечеј

Назив циља програмске
активности/пројекта

Добијене грађевинске дозволе

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност Остварена
вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број добијених грађевинских дозвола 15 20 15

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј- одсек за урбанизам

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

одређени број инвестиција је каснио због имовинско правних односа а за одређени број инвестиција се каснило са пројектно
техничком документацијом и поднети су захтеви у 2018.години

Назив циља програмске
активности/пројекта

Добијене сагласности по члану 145 Закона о планирању и
изградњи

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност Остварена
вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

број Решења 8 8 8

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј- одсек за урбанизам

Програмска активност

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У Општинској управи Нови Бечеј у 2017.години укупно је поднето 454 захтева, од тога је за локацијске услове
поднето укупно 130 захтева од чега је 93 усвојено, док је 37 одбачено, за грађевинску дозволу је поднето
укупно 42 захтева од чега је 26 усвојено, док је 16 одбачено, за решење по члану 145. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09 , 64/10-Одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-Одлука УС,
50/13-Одлука уС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) поднето је укупно 90 захтева од чега је 65 усвојено, док
је 25 одбачено, за пријаву радова поднето је укупно 40 захтева од чега је 35 усвојено, док је 5 одбачено, за
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пријаву завршетка израде темеља поднето је укупно 9 захтева, од чега је 6 усвојено, док је 3 одбачено,
достављено је укупно 5 техничке документације у погледу заштите од пожара, од чега је 4 усвојено, док је 1
одбачен, за прикључење на комуналну инфраструтуру поднешен је 1 захтев и 1 је и усвојен, за употребну
дозволу је поднето укупно 32 захтева од чега је 23 усвојено, док је 9 одбачено, за пријаву завршетка објекта
у конструктивном смислу поднето је укупно 10 захтева, од чега је 8 захтева усвојено, док је 2 захтева
одбачено, за упис права својине и издавање решења о кућном броју поднето је укупно 27 захтева, од чега је
свих 27 и усвојено, за издавање (измену) локацијских услова на основу усаглашеног захтева поднето је
укупно 25, од чега је 20 захтева усвојено, док је 5 захтева одбачено, за издавање (измену) грађевинске
дозволе на основу усаглашеног захтева поднето је укупно 10, од чега је 9 захтева усвојено, док је 1 захтев
одбачен, за издавање (измену) решење по члану 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ , број 72/09, 81/09 , 64/10-Одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука уС, 98/13-Одлука УС,
132/14 и 145/14) на основу усаглашеног захтева поднето је укупно 16 захтева од чега је свих 16 усвојено, за
издавање (измену) употребне дозволе на основу усаглашеног захтева је поднето укупно 7 захтева од чега је
6 усвојено, док је 1 одбачен, за издавање осталих захтева поднето је укупно 4 захтева, од чега је свих 4
захтева усвојено, за измену локацијских услова поднето је укупно 6 захтева, од чега је свих 6 усвојено, за
измену грађевинске дозволе поднет је укупно 1 захтев и исти је и усвојен. Пописом је обухваћено укупно
14.651 незаконитих објеката од тога 1500 стамбених објеката (где је углавном доградња стамбеног објекта),
око 100 комерцијалних и производних објеката и 13.050 помоћних и економских објеката. Решењем о
рушењу дат је на даљи поступак улупно 6.958 објеката чиме је завршена прва фаза . тренутно се ради друга
и трећа фаза у поступку озакоњења а то је доказивање власништва и прибављање документације. Број
издатих решења о озакоњења до краја 2017. године је 403 ( 196 у 2016 и 207 у 2017.години)

Назив циља програмске
активности/пројекта

Издавање грађевинских дозвола

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

број решених захтева ком 400 500 454

извор верификације
Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј- одсек за урбанизам

Назив циља програмске
активности/пројекта

Издата решења о озакоњењу

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

број решења ком 196 300 207

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј- одсек за урбанизам

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пописом је обухваћено укупно 14.651 незаконитих објеката од тога 1500 стамбених објеката (где је
углавном доградња стамбеног објекта), око 100 комерцијалних и производних објеката и 13.050 помоћних и
економских објеката. Решењем о рушењу дат је на даљи поступак улупно 6.958 објеката чиме је завршена
прва фаза . тренутно се ради друга и трећа фаза у поступку озакоњења а то је доказивање власништва и
прибављање документације. Број издатих решења о озакоњења до краја 2017. године је 403 ( 196 у 2016 и
207 у 2017.години)

Програмска активност

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2017. години настављени су радови на уређењу индустријских зона у Новом Милошеву и Новом Бечеју.
Извођени су радови на изградњи енергетских објеката (гасне мреже) у индустријској зони у Новом Милошеву
и изградњи атмосферске канализације на делу приступне саобраћајнице

Назив циља програмске
активности/пројекта

Изградња индустријских зона
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Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број локација комунално опремљеног земљишта ком 1 2 1

извор верификације Окончане ситуације и потписани Уговори

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У 2017. години је завршена комплетна опремљеност индустријске зоне у Новом Милошеву а у току је
сређивање и индустријске зоне у Новом Бечеју. Уговори су потписани крајем 2017. године и извршење ће
бити током 2018.године

Назив циља програмске
активности/пројекта

Издато гађевинско земљиште у индустријској зони у закуп

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број правних лица које су узели земљишта у закуп ком 0 2 3

извор верификације Оверени уговори

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
три правна лица је узело грађевинско земљиште и један је при крају изградње фабрике а остали су у току
израде пројектно техничке докуменатције

Програм 2
Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шифра: 1102
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; редовно, сигурно и одрживо
снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним
бунарима и чесмама
Опис програма: ЈП „Комуналац“ Нови бечеј и ЈКП „Компред“ Ново Милошево реализују законом утврђене
обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања
паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0004 –
Зоохигијена и 1102-0009 Остале комуналне услуге,
-ЈП „Комуналац“, Владимир Радишић, директор, и ЈКП „Компред“ Љубинко Вујанић, директор, за програмске
активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,1102-0005- уређење, одржавање и
коришћење пијаца, 1102-0006 – одржавање гробља, 1102-0008 –управљање и снабдевање водом за пиће и
1102-0009 Остале комуналне услуге,
Образложење спровођења програма у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.

Програмска активност
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Сем редовног финансирања трошкова утрошка електричне енергије за уличну расвету Општина Нови Бечеј је
у 2017. години финансирала редовно одржавање уличне расвете.
Током 2017. године урађена је пројектно техничка документација за изградњу нове уличне расвете у радној
индустријској зони у Новом Бечеју као и изграња уличне расвете који ће спојити два кружна тока.
Грађевинске дозволе су издате у децембру 2017. године и урађена јавна набавка а извођачи су уведени у
посао у 2018. години.
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Назив циља програмске
активности/пројекта

Редовно одржавање уличне расвете

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број интервенција 600 600 520

извор верификације Извештај ЈП Урбанизам и Записници

Назив циља програмске
активности/пројекта

Изградња уличне расвете у радној индустријској зони у
Новом Бечеју

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број нових светиљки уличне расвете ком 0 16 0

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урађена је пројектно техничка документација и добијена је грађевинска дозвола . Пошто се део средстава за
финансирање добија од Управе за капитална улагања поступак јавне набавке , увођења у упосао, плаћања
иде по правилима Управе па тако и много спорије

Назив циља програмске
активности/пројекта

Изградња уличне расвете између два кружна тока

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број нових светиљки уличне расвете ком 0 21 0
извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урађена је пројектно техничка документација и добијена је грађевинска дозвола и спроведен поступак јавне
набавке . Реализација започета у 2018.години

Програмска активност

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План одржавања јавних зелених површина за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата:
План одржавања јавних зелених површина за насељено место Нови Бечеј и Кумане
План одржавања јавних зелених површина за насељено место Ново Милошево и Бочар.
План одржавања јавних зелених површина за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата и: набавку расада и семења, набавку хемијских производа за заштиту биља, биолошка средства,
набавку супстрата за производњу биља и набавку ђубрета.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Одржавање јавних зелених површина

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Кошење зелених површина м2 63964.11 63964.11 86678.21
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Одржавање тримером ивице травњака м 2919 2919 2919

Одржавање цветних површина м2 843.02 843.02 843.02
Одржавање жардињера ком. 741 741 741
Орезивање живе ограде м2 403.41 403.41 463.74
Фарбање канделабера, клупа, жардињера и
кугли

Ком. 475 475 520

извор верификације Извештај о раду ЈП "Комуналац" Нови Бечеј

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Током 2017-те Одлуком скупштине Општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od 06.12.2016. године и
Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 од 15.06.2017. године, додељена су искључива права за
обављање делатности Одржавање јавних зелених површина ЈП "Комуналац" Нови Бечеј на територији
целокупне Општине Нови Бечеј тако да током друге половине 2017-те године у подацима за насељена места
Нови Бечеј и Кумане фигуришу и насељена места Ново Милошево и Бочар.

Програмска активност

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План одржавања чистоће на јавним површинама за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и
Бочар обухвата:
План одржавања чистоће на јавним површинама за насељено место Нови Бечеј и Кумане
План одржавања чистоће на јавним површинама за насељено место Ново Милошево и Бочар.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Одржавање чистоће на површинама јавне
намене

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Чишћење улица без одвожења смећа м2 20662,48 20662,48 26510,11

Сакупљање опалог лишћа са зелених површина м2 14279,10 14279,10 17281,10

извор верификације Извештај о раду ЈП "Комуналац" Нови Бечеј

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Током 2017-те Одлуком скупштине Општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od 06.12.2016. године и
Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 од 15.06.2017. године, додељена су искључива права за
обављање делатности Одржавање чистоће на површинама јавне намене ЈП "Комуналац" Нови Бечеј на
целокупној територији Општине Нови Бечеј тако да током друге половине 2017-те године у подацима за
насељена места Нови Бечеј и Кумане фигуришу и насељена места Ново Милошево и Бочар.

Програмска активност

1102-0004 Зоохигијена

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову. ЈП "Комуналац" из Новог Бечеја у циљу
обављања делатности Зоохигијена има закључен Уговор о хватању и збрињавању животиња са ЈКП
"Кикинда" - Зоохигијенска служба бр. 01-115/3 са роком важења до 01.03.2017., Уговор са "АВЕНИЈОМ МБ" из
Београда б р. 01-273/3 који је важећи и Уговор са ЈП "Комуналац" из Бечеја број 01-284/1 који је важећи од
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21.04.2017.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Зоохигијена -збрињавање паса луталица

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Број ухваћених и збринутих паса Ком. 100 200 49
извор верификације Извештај ЈП "Комуналац" Нови Бечеј и ЈП Кикинда

Назив циља програмске
активности/пројекта

Вансудска поравнања због уједа паса

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Број вансудских решења ком 80 90 82
извор верификације

Назив циља програмске
активности/пројекта

Зоохигијена

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Број изнетих лешева животиња - стоке Ком. 520 520 518
извор верификације Извештај ЈП "Комуналац" Нови Бечеј и ЈП Кикинда

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Тренутно не постоји адекватно решење за збрињавања паса луталица пошто није изграђен азил који би
испуњавао све норме а ни једно предузеће не жели да преузме ухваћене псе.

Програмска активност

1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План одржавања управљања пијацама за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата:
Редовно одржавање објеката на пијаци, израду и реконструкцију тезги, израду и реконструкцију ограда и
капија на пијацама, уређивање зелених површина на пијаци.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Број пијачних дана број дана 260 260 312
извор верификације Извештај ЈП "Комуналац" Нови Бечеј

Програмска активност

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
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предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План одржавања гробља за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар обухвата:
Текуће поправке и одржавање објеката на гробљу у сва четири насељена места редовно; Изградња и
реконструкција стаза на гробљима; Крчење и фарбање објеката; Поправак ограда на гробљима и поправак
капија (браварски радови); Редовно чишћење, кошење траве, орезивање грања, садња украсног дрвећа и
ниског растиња и осталих садница. План одржавања гробља се односи на Гробље Нови Бечеј, Гробље
Кумане, Ново Милошево - четири гробља ( Беодранско - два православна и католичко, Карловачко - једно
православно), Бочар - три гробља (православно, немачко и католичко гробље).

Назив циља програмске
активности/пројекта

Одржавање гробаља и погребне услуге

Назив индикатора Јединица мере Базна Циљна
вредност

Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Чишћење стаза унутар гробља м2 9618 9618 12277
Кошење м2 24127 24127 34275
Фарбање кугли, фарбање капија и одржавање
клупа

ком 91 91 99

Кошење тракторском косачицом м2 21923 21923 21923
извор верификације Извештај ЈП "Комуналац" Нови Бечеј

Програмска активност

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План управљања и снабдевања водом за пиће за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и
Бочар обухвата: текуће поправке и одржавања водоводног система у сва четири насељена места - редовно.
Интервенција на примарној водоводној мрежи на цевоводима који су израђени од азбест цемента у Новом
Бечеју и Куману.
До краја 2018.године очекује се да ће већина цеви бити замењена пошто је планира изградња фабрике воде
Назив циља програмске
активности/пројекта

Управљање и снабдевање водом за пиће

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Замена азбест цементних цеви м 20000 2460 2460
Интервенције на примарној водоводној мрежи ком. 74 74 95
Интервенције на секундарној водоводној мрежи ком. 116 116 128
Производња и дистрибуција пијаће воде м3 1092000 1092000 1829615
извор верификације Извештај ЈП "Комуналац" Нови Бечеј

Назив циља програмске
активности/пројекта

Реконструкција водоводне мреже у Новом
Милошеву фаза 7

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Дужина реконструисане мреже и замењених
цеви

м 1000 1097 1097

извор верификације Окончана ситуација оверена од стране надзорног органа
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Назив циља програмске
активности/пројекта

Реконструкција водоводне мреже у Куману

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Дужина реконструисане мреже и замењених
цеви

м 0 494 494

извор верификације Окончана ситуација оверена од стране надзорног органа

Програмска активност
1102-0009 Остале комуналне услуге

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Општина Нови Бечеј је из ових средстава финансирала ограђивање индстријске зоне у Новом Бечеју да би
спречило поновно наношење разног отпада пре давања у закуп парцела. Урадила се и привремена
атмосферска канализација у индустријској зони у Новом Милошеву да би се одвео вишак воде са
грађевинског земљишта које се давало на лицитацији у закуп.
Општина Нови Бечеј је у пројекту постављања пластеника на периферији насељеног места Кумане
учествовала са милион динара што је утрошено на инфраструктурно опремање парцеле која је додељена у
ове сврхе. Од наведених средстава уредила се локација – припремило се земљиште за поставку пластеника,
уведена је вода до сваког пластеника, изграђени су тоалети и постављена је ограда. Сами пластеници
финансирани су средствима Министарства омладине и спорта
Месна заједница Нови Бечеј је у 2017.години водила рачуна о уређењу приобаља реке Тисе. Постављене су 2
клупе на Тиском кеју, замењена је трска на сунцобранима и на кућицама који се налазе на приобаљу,
замењен је сав дрвени мобилијар који је временом дотрајао и префарбан је постојећи. Месна заједнице је
купила 2 нова мобилна тоалета која су постављена на приобаљу и која су дата на коришћење свим
посетиоцима приобаља. Током сезоне имали смо више интервенција у смислу поправки платформи за купање.
Овај задатак је остварен из средстава самодоприноса и у оквиру јавних радова.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Унапређење квалитета живота грађана
на територији МЗ Нови Бечеј

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Проценат испуњења иницијатива грађана проценат 90% 90% 90%
извор верификације Извештај о раду МЗ Нови Бечеј

Пројекат

1102-П001 ПРОЈЕКАТ - израда еко чесме у Куману

Назив циља програмске
активности/пројекта

Изградња екочесме у Куману

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Изградња екочесме ком 1 0
извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У току 2017 године урађена је комплетна пројектно техничка документација и у 2017. години још увек није
добијена грађевинска дозвола.

Програм 3
Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шифра: 1501
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Сектор: Економска и развојна политика
Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за
привлачење инвестиција
Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
финансира програм стручног оспособљавања приправника и приправница-волонтера без искуства који се
воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Нови Бечеј. Јавни
радови
Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за
запошљавање.
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002
Мере активне политике запошљавања,
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Локалним акционим планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2017. годину предвиђене су четири мере
активне политике запошљавања и то: организовање јавних радова од интереса за општину Нови Бечеј,
програм стручне праксе у јавном и приватном сектору и подршка самозапошљавања од чега половину
средстава обезбеђује општина Нови Бечеј, а другу половину Национална служба за запошљавање. Јавни
радови се организују у циљу запошљавања и побољшања материјалног положаја теже запошљивих
категорија незапослених лица, која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. За
програм субвенција за самозапошљавање планирана је додела субвенција за 4 корисника. За програм
стручне праксе за 2017. годину предвиђено је запошљавање 12 незапослених лица.

Програмска активност

1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Назив циља програмске активности/пројекта Мере активне политике запошљавања

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број запослених радника путем јавних радова 150 166 166

Број корисника субвенције 4 4 2

Број стручно оспособљених лица 12 12 12

извор верификације
Извештај Националне службе за запошљавање и Локалног
савета за запошљавање

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Иако је расписан конкурс само два корисника су била заинтересована за самозапошљавање

Програм 4
Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Шифра: 1502
Сектор: Економска и развојна политика
Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини
Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Новог Бечеја, као
туристичке дестинације, кроз финансирање активности које реализује Општина Нови Бечеј и Туристичка
организација општине Нови Бечеј.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о туризму, Стратегија развоја туризма у општини Нови
Бечеј
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1502-0002
Промоција туристичке понуде, Пројекат 1502-П007 Дани од значаја за општину и пројекат 1502-П008
Војводина СПА
-Туристичка организација општине, Саша Дујин, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање
развојем туризма, 1502-0002 Промоција туристичке понуде, Пројекат 1502-П001 Великогоспоински дани,
Пројекат 1502-П002 –Викенди, Пројекат 1502-П003 –одржавање и промоција музеја, пројекат 1502-П004 –
Изградња ауто-кампа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
На основу чланова Закона о туризму (“Сл. гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010, 99/2011. и 93/2012.), Закона о
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јавним службама (Сл. гласник РС бр. 42/91 и 71/94), 2013 године је основана Туристичка организација
општине Нови Бечеј.
Овим програмом дефинисали смо све оне пројекте чијом смо реализацијом допринели повећању видљивости
туристичке понуде и потенцијала наше општине, те на тај начин допринели општем развоју туризма наше
заједнице и шире. Туристичка промоција се огледала кроз реализацију следећих пројеката:
Великогоспојински дани, викенди, одржавање и промоција музејских објеката, изградња стазе здравља,
манифестације од значаја за општину.
Комплетна туристичка привреда и кретања у туризму незамисливи су без промоције и пропаганде. То значи
да је потребно информисати, подстаћи, уверити и што објективније и сугестивније представити туристичку
понуду и туристичке вредности.
Кроз учешће на сајмовима у земљи и региону презентована је туристичка понуда Општине Нови Бечеј како
би у директној комуникацији са потенцијалним корисницима наших туристичких услуга дошли до
информација о потребама истих, и на тај начин планирали активности за наредни период.
Туристичка организација општине Нови Бечеј основана је са циљем да врши послове развоја, очувања и
заштите туристичких вредности општине Нови Бечеј и друге послове од значаја за развој информативно-
пропагандне и промотивне делатности у туризму утврђене Законом о туризму, Одлуком о оснивању
Туристичке организације општине Нови Бечеј и Статутом.
За остварење основних програмских циљева, послова и задатака утврђених Статутом, Туристичка
организација општине Нови Бечеј је планирала да спроведе многобројне активности као што су :
1. Организација туризма у општини Нови Бечеј, реализација манифестација као и помоћ НВО сектору у
реализацији њихових активности везаних за туризам
2. Пропаганда, промоција и односи са јавношћу, учешће на сајмовима
3. Истраживање тржишта
4. Израда и учешће у изради пројеката везаних за туризам
5. Спровођење иннфраструктурних пројеката на територији општине у циљу повећања туристичке понуде
6. Остале активности

Програмска активност
1502-0001 Управљање развојем туризма

Назив циља програмске активности/пројекта Управљањеразвојем туризма

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Проценат реализације програма развоја
туризма општине у односу на годишњи план

месец 90% 100% 100%

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације општине Нови
Бечеј

Програмска активност
1502-0002 Туристичка промоција

Назив циља програмске активности/пројекта Туристичка промоција

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Реализовани пројекти комад 7 5 5

Број сајмова на којима је промовисана Општина Нови
Бечеј као туристичка дестинација ком 5 8 8

извор верификације
Извештај о раду Туристичке организације општине Нови
Бечеј

Пројекат

1502-П001 ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу члана 39. став 2. тачка 6. Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон,
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93/12), а у складу са Стратегијом развоја туризма општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 19/2010) и члан 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр.
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј на 30. седници одржаној 02.06.2015.
године, донела је ОДЛУКУ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ. У члану
4 ове одлуке стоји:
Великогоспојински дани-Госпојина је најзначајнија и најпознатија манифестација, која се одржава викенд око
Велике Госпојине (28. август), верског празника и славе новобечејског манастира. Траје у просеку четири
дана а дешавања су на Тиском кеју и центру Новог Бечеја. По богатом садржају, хуманитарном карактеру
врхунској организацији и броју посетилаца, током низа година ова манифестација је прерасла у трећу по
величини у Републици Србији. Поред чувених концерата пратеће манифестације су: Ревија парадних запрега,
Етно базар, Дечија улица, Волонтерски камп, Авлија забавлија, Пољо фест, пливачки маратон, такмичење у
борилачким спортовима, кување рибље чорбе, такмичење тамбурашких банди. Организатор је Општина Нови
Бечеј и Туристичка организација општине Нови Бечеј.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број организационих активности активност 40 50 50

Промотивне активности активности 40 50 50

Реализована манифестација дани 3 4 4

извор верификације Фотографије, медијски прилози, Извештај о раду Туристичке
организације општине Нови Бечеј

Пројекат

1502-П002 ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ

Назив циља програмске активности/пројекта Реализоване манифестације

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Манифестације-викенди комад 32 32 31

извор верификације Фотографије, медијски прилози, Извештај о раду Туристичке
организације општине Нови Бечеј

Пројекат

1502-П003 ПРОЈЕКАТ - одржавање музејских објеката

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Током целе године смо се бавили одржавањем зграде дворишта музеја Главашева кућа: замењен је под у
кухињи, урађена заштита од влаге и кречење у спомен соби Јосифа Маринковића и у галерији, рађена је
санација плочица и воде у тоалету као и санација чеоног забата, бетонирање бетонских стопица темеља.
Техничко опремање објекта које смо урадили у 2017.години је набавка: професионалног тримера за кошење
траве као и бензинска косилица, штампач А4, скенер, оспособљен и пуштен у рад систем видео надзора са
новим снимачем до 30 дана. Што се промоције музејских објеката тиче одштампан је промотивни флајер за
музеј Главашева кућа на латиници и ћирилици, отворена је посебна фб.страница Владимир Главаш -
завичајни музеј, исти ажуриран фотографијама и промовисан на ЛОРИСТ сајму у Новом Саду.

Назив циља програмске активности/пројекта одржавање музејских објеката

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Грађевински радови Бр.радова 0 1 7

Набављена опрема комад 1 1 5
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Промотивна активност комад 1 2 3

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације општине Нови
Бечеј

Пројекат

1502-П004 ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У оквиру овог пројекта урађено је прикупљање и израда планске документације за изградњу стазе здравља.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља

Назив индикатора Јединица мере
Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност у

2017.вредност 2016. у 2017.

Урађена планска документација kom 0 1 1

извор верификације Извештај о раду Туристичке организације општине Нови
Бечеј

Пројекат

1502-П005 ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу члана 39. став 2. тачка 6. Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон,
93/12), а у складу са Стратегијом развоја туризма општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 19/2010) и члан 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр.
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј је донела ОДЛУКУ О СТАЛНИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ.
Сталне манифестације од значаја за општину Нови Бечеј су:
1. Великогоспојински дани- Госпојина,
2. Обзорја на Тиси,
3. Тиса река љубави- кад Тиса цвета,
4. Тиска академија акварела,
5. Дани Теодора Павловића,
6. Дани Лазе Телечког
7. Фестивал Комедије
8. Ноћ музеја („Котарка“ Ново Милошево,“Главашева кућа“ Нови Бечеј...)
9. Залазак у свитање – музеј ,,Жеравица“ Ново Милошево
10. Ricsaj
11. Дани села Кумана
12. Дани села Бочара
13. Дани села Новог Милошева – фестивал штрудле
14. Фестивал ждралова
15. Фестивал Арача

Назив циља програмске активности/пројекта Манифестације од значаја за општину

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број реализованих манифестација из средстава за
туризам ком 5 5 5

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Програм 5
Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Шифра: 0101
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини
Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Нови Бечеј доприноси унапређењу пољопривредне
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производње у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом руралног развоја Општине Нови
Бечеј 2015-2025.године.
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002
Мере подршке руралном развоју.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
*У 2017.години донет је Годишњи програм издавања пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Нови Бечеј. Реализовнао је права пречег закупа на основу сточарста и инфра структуре
(плаћена закупнина и потписани уговори). На основу права првенста закупа на основу инвестиције
пољопривредно земљиште у државној својини добила је компанија ЈСиО у површини од 379,00119 ха на
период од 30 година и годишња закупнина за износи 74,678,2909 евра. Конкурс за давање у закуп по праву
пречег закупа на основу сточарста, инфраструктуре и бесплатно завршен је 31.10.2018. године. Расписан је
Оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својини путем јавног надметања. Јавно
надметање реализовано је јануара 2018. године

Назив циља програмске активности/пројекта Усвојен годишњи програм издавања пољопривредног
земљишта у државној својини

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Усвојен годишњи програм издавања
пољопривредног земљишта у државној својини ком 1 1 1

Изградња пољопривредног инкубатора за младе ком 1 1
извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - пошумљавање

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број посађених садница у ветрозаштитном појасу ком 200 200 0
садница које су примиле проценат 90% 100% 98%

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Дужи низ година Општина Нови Бечеј је улагала значајна средства у куповину и садњу садница у
ветрозаштитном појасевима. У претходној години су засађене саднице на укупно 6,5 катастарског
јутра. У 2017. години због суше је донета одлука да се неће вршити садња нових садница већ ће се
акценат ставити на очување постојећих садница. Рађено је тањирање између редова засађених
биљака једном месечно од априла до септембра месеца, окопавање (око сваке саднице у пречнику од
40цм) , прскање траве тоталом , поправка наслона и жица и заливање тако што је свака садница
добила по 30 литара воде по третману

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - одводњавање пољопривредног земљишта

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

површина очишћене биљне вегетације м2 11361 16000 16000

површине измуљених канала м3 1230.45 1315.65 1315.65

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Општина Нови Бечеј укупне површине од око 60.900 ха . Дужина отворене мелиративне каналске
мреже је 825,5 км која је у функцији одводњавања. Појава превазилажења и проблема одвођења
атмосферских вода, захтева одвођење и контролу нивоа воде и превлаживања, ради стварања
повољних услова на полјопривредним површинама, а за живот и рад људи у насељеним местима који
су угрожени вишком воде. оком 2017. године у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду и ЈП Војводине рађено је механизовано тарупирање биљне вегетације по косини и у
профиле канала и измуљивања багером до пројектоване коте

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - израда атарских путева

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Дужина изграђеног атарског пута м 0 1000 1000

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општина Нови Бечеј је у 2017. години на урадила пројектно-техничку документацију за изградњу
приступних атарских путева у ко Нови Бечеј рудина "Берег" и рудина "Медењача". Након добијања
грађевинске дозволе и спровођења јавне набавке урађено је изградња приступног пута у рудини
"Медењача"

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - пољочуварска служба

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

број поднетих пријава ком 172 180 113

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години Општина Нови Бечеј је извршила набавку услуга ангажовања пољочуварске и
патролне службе у општини Нови Бечеј обухвата ангажовање пољочуварске и патролне службе у
свим катастарским општинама општине Нови Бечеј, укупне површине 56456 хектара, у периоду до 6
месеци од дана закључења уговора уз појачано чување у периодима жетве житарица и бербе
кукуруза, чиме се обезбедило укупно 15.600 радних сати пољочувара-службеника обезбеђења
рачунајући са свим трошковима који су неопходни за реализацију услуге (трошкови горива, потребне
опреме за пољочуваре и др).

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ –контрола плодности

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

број поднетих захтева ком 3 6 0

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру подстицаја пољопривредној производњи Општина Нови Бечеј је у Годишњем Програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта планирала средства у висини од
1.500.000 динара за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта (у даљем
тексту: Контрола плодности)
Право на средства за обављање Контроле плодности може да оствари физичко лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и закупац пољопривредног земљишта у државној својини са
седиштем на територији Општине Нови Бечеј и испуњава услове
Иако је у претходним годинама било заинтересованих у 2017. години Општини Нови Бечеј се није
јавио ни један заинтересовани пољопривредни произвођач
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Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ –функционисање ватрогасне службе

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број интервенција ватрогасне службе ком 6 6 3

Реконструкција објеката ватрогасне службе ком 1 1

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј и
Извештај Општинског ватрогасног друштва

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Иако је одредбом члана 28. став 2. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је
забрањено спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту поједини
пољопривредни произвођачи то ипак чине .
У циљу заштите од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту кoрисници
пoљoприврeднoг зeмљиштa и спречавања ширења пожара Општина Нови Бечеј је у Годишњем
програму планирала средства за реконструкцију објекта Ватрогасног дома у Новом Бечеју и куповине
неопходне опреме за опремање ватрогасне службе у сва четири насељена места на основу исказаних
потреба
Мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожара спроводе се у складу са одредбом члана 49.
Закона о заштити од пожара „Службени гласник РС“, број 111/2009) и одредбама Правилника о
посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“, број 27/84)

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ –функционисање противградне одбране

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број стрелаца ком 16 16 16

Број купљених ракета ком 0 14 0

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На основу информације Републичког Хидрометеролошког завода везаног за проблеме у раду Система
од одбране од града, због малог броја ракета и проблема мале надокнаде стрелцима, Општина Нови
Бечеј пошто има 56465 хектара обрадивог земљишта на својој територији донела је одлуку о
суфинансирању противградне одбране.
На основу члана 9. став 1 тачка 2 Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“ број 54/2015)
регулисано је да јединица локалне самоуправе безбеђује подршку за функционисање система одбране
од града на својој територији.
Општина Нови Бечеј је у Годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта планирала средства за куповину противградних ракета и финансирања дела накнада
стрелаца.
У 2017. години није извршена куповина противградних ракета али је извршена исплата 16 стрелаца
протиградне одбране.

Програм 6
Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Шифра: 0401
Сектор: Заштита животне средине
Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној
средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом
Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о
локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине,
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001
Управљање заштитом животне средине, 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, 0401-
0003 Заштита природе и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.
-ЈП „Комуналац“, Владимир Радишић, директор, и ЈКП „Компред“ Љубинко Вујанић, директор за програмску
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активност 0401-0004 Управљање отпадним водама

Назив циља програмске активности/пројекта Управљање заштитом животне средине

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

површина очишћеног подручја м2 0 4200 4200

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2017. години Општина Нови Бечеј је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за енергетику,
грађевинарство и саобраћај је финансирао техничко-биолошку рекултивацију напуштеног копа у
радној зони Новог Бечеј У 2017. години није извршена куповина противградних ракета али је
извршена исплата 16 стрелаца протиградне одбране.

Назив циља програмске активности/пројекта Праћење квалитета елемената животне средине

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Површина покривености даљинском
детекцијом ха 3500 3500 3500

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј
и извештај Завода за јавно здравље

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Мониторинг (праћење) квалитета животне средине је једна од активности која је неопходна као
основа за прикупљање информација о стању животне средине. Мониторинг се спроводи у циљу
добијања поузданих и квалитетних информација о стању животне средине и представља основу за
доношење адекватних и правовремених одлука, формирање информационог система и дефинисање
приоритета у управљању квалитетом животне средине. Мониторинг се врши систематским мерењем,
испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађености животне средине које обухвата
праћење природних фактора,односно промена стања и карактеристика животне средине, и то:
ваздуха, воде, земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача,
јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке, отпада, рану процену удеса са праћењем и проценом
развоја загађења животне средине. На територији општине Нови Бечеј, програмом je обухваћено:
1. Мониторинг квалитета ваздуха
2. Мониторинг квалитета акватичних екосистема
3. Мониторинг буке
4. Снимање амброзије

Назив циља програмске активности/пројекта Заштита природе

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број подручја која су проглашена
заштићеним подручјем III категорије ком 1 1 1

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј
и извештај Завода за јавно здравље

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва је проглашен 2008.године парком природе 3.
категорије на основу Одлуке о заштити Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва („Сл. лист
Општине Бечеј“, бр. 1/2008; „Сл. лист Општине Жабаљ“, бр. 4/2008 и „Сл. лист Општине Нови Бечеј“,
бр. 8/2008). Парк природе се простире на површини од 391,70 хектара
Општина Нови Бечеј је поверила управљање заштићеним подручјем Стара тиса код бисерног острва
јавном предузећу "Комуналац" из Бечеја. Управљач је од јединице локалне самоуправе Нови Бечеј
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добио сагласност на годишњи Програм заштите и развоја парка Природе под бројем IV-05-501-100 од
25.12.2017. године.
Општина Нови Бечеј је поверила управљање спомеником природе Храст лужњак који се налази у
дворишти црпне станице Кумане јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" из Новог Сада.
Управљач је од јединице локалне самоуправе Нови Бечеј добио сагласност на годишњи Програм
управљања под бројем IV-05-501-1 од 08.01.2018. године. 4. Снимање амброзије

Назив циља програмске активности/пројекта Управљање отпадним водама

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Ангажовање аутоцистерне за одгушење
канализације ком. 35 55 146

Дужина изграђене нове канализационе
мреже м 560 2610 770

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј
и извештај ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар,
Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-
44/2016 od 06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године,
додељена су искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План Управљања отпадним водама за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата:
Канализациону мрежу за насељено место Нови Бечеј - За ефикасно фунцкионисање мреже решавати
загушење канализационе мреже ангажовањем аутоцистерне, Редовно и ванредно сервисирање три
потисне пумпе на постројењу "ПУТОКС 2000", редовно сервисирање два електромгнетна мерача
протока МАГ 5100W са сигнал конверторима МАГ 5000 у ремоте изведби произвођача
"Siemens",чишћење канализационих шахтова примарне канализационе мреже у улицама И.Л.Рибара,
ЈНА, Петефи Шандора, Петра Драпшина, Народног фронта, Вука Караџића, 7. Јула и Речо Антала,
санација канализационих шахтова : поправак доњег дела шахта - зида шахта, кинете те елиминација
цурења фекалних вода ван шахта, Санација канализационих шахтова чије је оштећење настало услед
оштећења и улегнућа коловоза, крађе поклопаца и других непредвиђених узрока и околности,
Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала шушањског слива.
Канализациону мрежу за насељено место Ново Милошево - За ефикасно фунцкионисање мреже
решавати загушење канализационе мреже ангажовањем аутоцистерне, Редовно и ванредно
сервисирање две потисне пумпе "Електроковина" снаге 5,5 кW на постројењу "Мокра поља" и осам
потисних пумпи ГРУНФОС 1,1 кW, Одмуљивање два сабирна и преливна базена и кошење трске на три
колекторска базена система "Мокро поље",Чишћење шахтова примарне канализационе мреже на
главним водовима канализационе мреже у улици Маршала Тита, ЈНА, Петра Плавкића, Трга палих
хероја, стадион фудбалског клуба Војводина, чишћење сабирног постројења код потисних пумпи иза
стадиона, санација канализационих шахтова - поправак доњег дела шахта, зида шахта, кинете те
елиминација цурења фекалних вода ван шахта, Санација канализационих шахтова оштећених услед
улегнућа коловоза, крађе полопаца и других непредвиђених узрока,Чишћење и одржавања
атмосферских канала слива улице ЈНА, И.Л.Рибара, Ђуре Јакшића, Соње Маринковић. У насељеним
местима Кумане и Бочар нема канализационе мреже. Чишћење, одмуљивање и инвестиционо
одржавање атмосферских канала у свим насељеним местима Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и
Бочар у складу са потребама. У 2017. години
урађена је пројектно техничка документација и добијена грађевинска дозвола за изгрању секундарне
мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“ . Спроведен је поступак јавне набавке
и урађен је део канализационе мреже из сопствених средстава. након тога је потписан Уговор о
суфинансирању изградње са Управом за капитална уплагања АПВ па се поново ушло у поступак јавне
набавке и уговор је потписан у децембру 2017. године. Извођач радова је уведен у посао тек у априлу
2018. године

Програм 7
Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Шифра: 0701
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре
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Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима територије општине Нови Бечеј, Општина Нови Бечеј доприноси повећању
безбедности свих учесника у саобраћају
Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001
Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
-ЈП Урбанизам и путеви, Иван Бошњак, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање
саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Управљање путевима у Општини Нови Бечеј је на основу Одлуке о додељивању искључивих права за
обављање делатности број II 02-352-44/2016 додељено ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј. ЈП Урбанизам и
путеви су вршили надзор над оджавањем постојећих путева на територији општине Нови Бечеј са санацијом
оштећених делова. Санирано је скоро 3.500 ударних рупа, док је извршено појачано одржавање улице
Тапаи Шандора у Новом Бечеју: На овој саобраћајници замењена је постељица пута на местима где је то
било потребно, а сам коловоз је пресвучен асфалтом у дужини од 350 метара. Овај пут је био у веома лошем
стању, може се слободно рећи да је био међу најгорим саобраћајницама на територији целе општине.
Стратегију одржавања и изградње саобраћајница базирамо на томе да увек радимо саобраћајнице где нема
коловоза, тако да смо током ове године припремили пројекте и добили грађевинске дозволе за 12 улица које
нису асфалтиране на територији целе општине, како бисмо могли да аплицирамо за средства на
покрајинским и републичким нивоима власти. Такође, урадили смо пројекат за изградњу саобраћајница у
индустријској зони у Новом Милошеву. Прошле године је завршена прва фаза у дужини од 430 метара, а ове
године радимо другу фазу у дужини од око 450 метара.
Пре почетка школске године завршили смо хоризонталну сигнализацију, означене су све зоне школа и
предшколских установа на територији општине, а тренутно се ради на одржавању, односно уградњи и
замени оштећене вертикалне саобраћајне сигнализације. Изузетну обавезу имамо према локалном путу Ново
Милошево - Бочар. Прошле године смо урадили вертикалну сигнализацију на овом путу у оквиру пројекта, а
ове године смо завршили и хоизонталну сигнализацију, пре зиме и падавина, како бисмо возачима
обезбедили што боље услове за вожњу.
За даљи наставак радова добијено је 14 грађевинских дозвола

Назив циља програмске активности/пројекта Управљање саобраћајем

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број пројектно техничких докуменатција ком 10 14 14

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј
и извештај ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Управљање путевима у Општини Нови Бечеј је на основу Одлуке о додељивању искључивих права за
обављање делатности број II 02-352-44/2016 додељено ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј. ЈП
Урбанизам и путеви су на основу уговора урадили 14 пројектно-техничких документација за изградњу
путева у општини Нови Бечеј на основу којих су добијене грађевинске дозволе.

Назив циља програмске активности/пројекта Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Утрошено асфалтне масе за крпљење
ударних рупа тона 213.83 270 270.47

Дужина изграђене нове саобраћајнице м 430 420 413

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј и
извештај ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Управљање путевима у Општини Нови Бечеј је на основу Одлуке о додељивању искључивих права за
обављање делатности број II 02-352-44/2016 додељено ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј. ЈП
Урбанизам и путеви су вршили надзор над оджавањем постојећих путева на територији општине Нови
Бечеј са санацијом оштећених делова. Санирано је скоро 3.500 ударних рупа, док је извршено
појачано одржавање улице Тапаи Шандора у Новом Бечеју: На овој саобраћајници замењена је
постељица пута на местима где је то било потребно, а сам коловоз је пресвучен асфалтом у дужини
од 350 метара. Овај пут је био у веома лошем стању, може се слободно рећи да је био међу најгорим
саобраћајницама на територији целе општине. Стратегију одржавања и изградње саобраћајница
базирамо на томе да увек радимо саобраћајнице где нема коловоза, тако да смо током ове године
припремили пројекте и добили грађевинске дозволе за 12 улица које нису асфалтиране на територији
целе општине, како бисмо могли да аплицирамо за средства на покрајинским и републичким нивоима
власти. Такође, урадили смо пројекат за изградњу саобраћајница у индустријској зони у Новом
Милошеву. Прошле године је завршена прва фаза у дужини од 430 метара, а ове године радимо другу
фазу у дужини од око 450 метара.
Пре почетка школске године завршили смо хоризонталну сигнализацију, означене су све зоне школа и
предшколских установа на територији општине, а тренутно се ради на одржавању, односно уградњи и
замени оштећене вертикалне саобраћајне сигнализације. Изузетну обавезу имамо према локалном
путу Ново Милошево - Бочар. Прошле године смо урадили вертикалну сигнализацију на овом путу у
оквиру пројекта, а ове године смо завршили и хоизонталну сигнализацију, пре зиме и падавина, како
бисмо возачима обезбедили што боље услове за вожњу.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ -Зимска служба

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

извор верификације Извештај о раду Општинске управе Нови Бечеј
и извештај ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Рад зимске службе је у Општини Нови Бечеј је на основу Одлуке о додељивању искључивих права за
обављање делатности број II 02-352-44/2016 додељено ЈП Комуналац Нови Бечеј. Чишћење путева
од снега у 2017. години је рађен само почетком 2017. године када је било падавина.

Програм 8
Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Шифра: 2001
Сектор: Образовање
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије заштите
члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и
циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Нови Бечеј у периоду 2014-2020.г.,
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о
предшколском васпитању и образовању
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Предшколска установа „Пава Сударски “, Драган Милорадовић, директор, за програмску активност 2001-
0001 Функционисање предшколских установа.

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање предшколских установа

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број уписане деце у односу на број укупно
пријављене деце проценат 96% 98% 94%

Број уписане децеиз осетљивих група ком 9 9 4

извор верификације извештај ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј
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Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру годишњег програма рада спроводио се програм и програмске активности. Путем радионица и
диверсификованих програма у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
центра за интерактивну педагогију, анимирани су родитељи , а у циљу већег обухвата деце.

Програм 9
Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Шифра: 2002
Сектор: Образовање
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним
стандардима
Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система
образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, Зора Ракић, директор
-ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, Владимир давидовић, директор
-ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево, Исидора Пап, директор
-ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане, Марија Станчић, директор,
-ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар Татјана Шутка директор
за програмску активност 2002-0001 Фукционисање основних школа

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Основе система основног образовања и васпитања уређује Закон о основама система образовања и
васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/2017). Законом о средњем образовању ( „Службени гласник РС“,
број 55/2013 и 101/2017) уређује се основно образовање и васпитање, кao дeo јединственог система
образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање основних школа

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број уписане деце у први разред ком 203 244 244
Број ученика ком 1829 1792 1792
извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У општини Нови Бечеј у школској 2017/2018. години, у пет основних школа, уписано је 244 ученика ,
што је у односу на претходну школску годину за 41 ученик више.У први разред основне школе
уписана су деца која до почетка школске године имају најмање шест и по , а највише седам и по
година, односно сва деца која су рођена 2010 године и 2011. године јануара и фебруара. Основне
школе у извештајној години броје 1792 ученика, што је у односу на претходну годину за 37 ученика
мање него прошле школске године.Основе основног образовања и васпитања уређује Закон о
основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88/2017). Законом о основном
образовању и васпитању ( Службени гласник РС“, број 55/2013) уређује се основно образовање, као
део јединственог система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - реконструкција кабинета за наставу

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Изградња фискултурне сале ком 0 1 0

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Пројекат реконструкције кабинета за наставу је осмишљен у два смера. Део средстава је оснмишљен
за реконструкцију и осавремењивања учионица а други већи део је планиран за изгрању фискултурне
сале у Бочару. Деца која похађају основну школу у Бочару већ годинама користе простор старог
дворца за часове физичког. Објекат дворца је руиниран и представља опасност за здрављее и
безбедност деце. Крајем 2016. године се кренуло са идејом изградње нове сале за физичко. Проблем
је настао због имовинско-правних односа пошто је Општина Нови Бечеј инвеститор а власник
земљишта је републичка дирекција за имовину. У 2017. години урађен је идејни пројекат и
настављено је прикупљање остале потребне пројектно техничке документације и сагласности .

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ - Заједнички трошкови образовања

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број ученика - путника КОМ 71 120 120
извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одлуком о остваривању права на основну подршку ученика са пребивалиштем на територији општине
Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2014,27/2015,20/2016 и 18/2017) утврђује
се начин остваривања права на основну подршку ученику са пребивалиштем на територији општине
Нови Бечеј у области основног образовања. У општини је обезбеђен превоз ученика на релацији Ново
село- ОШ „Јосиф Маринковић“ , ка и обезбеђен је превоз за децу из Новог Милошева који похађају
наставу на мађарском језику у ОШ „Милоје Чиплић“.

Програм 10
Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Шифра: 2003
Сектор: Образовање
Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним
профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система
образовања и другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Средња школа Нови Бечеј, Анита Бојић Перкин, директор, за програмску активност 2003-0001
Функционисање средњих школа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Основе система средњег образовања и васпитања уређује Закон о основама система образовања и
васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/2017). Законом о средњем образовању ( „Службени гласник РС“,
број 55/2013 и 101/2017) уређује се средње образовање и васпитање, кao дeo јединственог система
образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање средњих школа

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број ученика ком 99 74 74

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средња школа у Новом Бечеју школске 2017/2018. године укупно броји 307 ученика, што је у односу
на прошлу школску 2016/2017. године мање за 28 ученикаУченици су распоређени у 17
одељења.Верификована су четири подручја рада за образовне профиле: Гимназија ,
Електротехника, Текстилство и кожарство, Машинство и обрада метала и Екомомија, право и
администрација. Министарство просвете, науке и технолошког развоја школске 2017/2018. године није
одобрило конкурс за упис ученика у први разред за образовни профил Економски техничар у подручју
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рада Економија право и администрација.
У први разред школске 2017/2018. године уписало се 74 ученика, што је за 25 ученика мање него
школске 2016/2017. године. Основе система средњег образовања и васпитања уређује Закон о
основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/2017). Законом о
средњем образовању ( „Службени гласник РС“, број 55/2013 и 101/2017) уређује се средње
образовање и васпитање, кao дeo јединственог система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању деце

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број ученика - путника ком 284 290 290

Број студената - путника ком 6 3 3
извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У општини Нови Бечеј постоји само једна средња школа и нема ниједне високошколске установе, па
је велики број ђака принуђено да се школује ван места боравка и да користи међумесни превоз.Како
се у општини Нови Бечеј смањује број запослених лица и родитељи нису у могућности да финансирају
месечну карту за своју децу, неопходно је да се превоз у међумесном саобраћају, партиципира
одређеним средствима, која би се обезбедила у буџету општине Нови Бечеј . Начин остваривања
права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа, права на надокнаду трошкова превоза
студената и основну и права на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима
утврђена су Одлуком о остваривању права на основну и додатну подршку ученицима и студентима са
територије општине Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2014, 27/2015,
20/2016 и 18/2017). Истом Одлуком утврђује се мере додатне подршке и начин њиховог остваривања
за ученика и студенте са пребилавиштем на територији општине Нови Бече, а у складу са планираним
средњтвима у буџету општине Нови Бечеј за сваку буџетску годину.

Програм 11
Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Шифра: 0901
Сектор: Социјална заштита
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној
заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи
породици, Закон о црвеном крсту

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмске активност:
0901-0006 Подршка деци и породици са децом
0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
0901-0001 Социјалне помоћи
-Црвени крст Нови Бечеј, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста
-Центар за социјални рад Нови Бечеј, Весна Давидовић, директор, за програмску активност 0901-0001
Социјалне помоћи
-Дом за одрасла лица „Василије острошки“ Нови Бечеј, Љиљана Богнић, директор за програмску активност
0901-0007 Подршка старијима и/или особама са инвалидитетом

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм се спроводи на основу Закона о социјалној заштити( „Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011 ), Закона о
финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" број 16/02, 115/05, 107/09 и 104/14-УС)

Назив циља програмске активности/пројекта Социјалне помоћи

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.
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Број породица којима је решено стамбено
питање ком 0 10 10

Број корисника народне кухиње ком 150 225 225
Број корисника једнократних новч.помоћи 420 500 1463

извор верификације
Извештај Општинске управе Нови Бечеј,
Извештај о раду Црвеног крста општине,
Извештај о раду Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

*Општина Нови Бечеј је у 2017. години учествовала у Регионалном стамбеном програму за избегала
лица , Потпројекат 5 – куповина сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за поправку или
адаптацију предметне сеоске куће, конкурисало је укупно 17 избеглица од којих су два захтева
одбачена као неоснована, а за осталих 15 донета је листа реда првенства од којих је 8 добило сеоске
куће у вредности РСД 1.170.241,35 и пакет грађевинског материјала РСД184.774,95 по породици
корисника.
Преосталих 7 корисника чека проширење листе.
За Интерно расељена лица за куповину сеоских кућа са окућницом конкурисало је двоје и који су и
добили помоћ за куповину сеоске куће у износу од РСД 1.200.000,00 и по РСД 200.000,00 помоћи за
побољшање услова становања, по кориснику.
У сарадњи са Комесаријатом за избеглице у 2017 години исплаћено је 5 новчаних помоћи
избеглицама у износу од 15.000,00 дин по особи.
*Програм Народне кухиње у Новом Бечеју Општина Нови Бечеј у сарадњи са Црвеним крстом Нови
Бечеј организује од 2013. године
Програм Народне кухиње сада обухвата дистрибуцију куваних оброка за 225 лица.
Општина Нови Бечеј опредељује новчана средства за функционисање овог програма, а Црвени крст
од донатора обезбеђује додатне донације хране, воћа, слаткиша, напитака и других потребштина како
би се унапредила исхрана угрожених лица.
*Делатност центра је регулисана Законом о социјалној заштири ( „Сл. Гласник Р. Србије“ бр.
24/2011 )и другим законским и подзаконским актимa који регулишу породичноправну заштиту,
заштиту деце, младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, злостављања, насиља, као и
других осетљивих група локалне заједнице.
ЦСР обезбеђује услуге процене и планирања, процену стања, потреба, снага и ризика корисника.
Пружа услуге подршке и помоћи појединцу, као и породици, поштујући холистички приступ, у циљу
побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или отклањања неповољних чинилаца који
осујећују појединца, односно породицу да самостално живе у природном окружењу.

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка социо-хуманитарним организацијама

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Проценат спроведених пројеката проценат 100% 100% 92.90%

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога програма Удружења грађана основаних ради остваривања и
унапређења заједничког или општег циља и интереса из области социјалне заштите; борачко-
инвалидске заштите; заштите лица са инвалидитетом; друштвене бриге о деци; помоћи старима;
здравствене заштите; заштите и промовисања људских и мањинских права; развоја локалне
заједнице; програма за омладину; афирмисања демократизације локалне самоуправе; развоја
цивилног друштва; волонтерства; заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности;
активности пензионерских организација; афирмисања начела родне равноправности и развијање
политике једнаких могућности; хуманитарних програма и других програма који искључиво и
непосредно следе јавне потребе општине Нови Бечеј за 2017. годину, расписан је на основу члана 38.
Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – и други закон), члана 9.
Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 23/2016) дана 27.03.2017. године под бројем I 01-400-80/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови
Бечеј дана 27.03.2017. године.
На Конкурс је благовремено пристигло 15 предлога програма из наведених области.
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Неблаговремених, некомплетних и недопуштених пријава није било.
Након увида у пристиглу документацију Комисија је донела предлог Одлуке о избору програма
удружења којима се из буџета општине Нови Бечеј додељују средства за реализацију програма у 2017.
години, на основу којег је Председник општине донео коначну Одлуку о избору програма удружења
којима се из буџета општине Нови Бечеј додељују средства за реализацију програма у 2017. години,
број I 01-400-80/2017-1 од 04.05.2017. године. Наведеном Одлуком председника из средстава буџета
додељена су средства за свих 15 (петнаест) програма, у укупном износу од 992.550,54 динара.
Након доношења Одлуке, Удружења носиоци наведених програма којима су додељена средства
закључили су Уговор. Уговором су регулисана међусобна права и обавезе потписника, између осталог
и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији програма у горе поменутим областима на територији
општине Нови Бечеј за 2017. годину, у периоду од 01.01. до 15.01.2018. године. Комисија је извршила
увид у пристигле Извештаје, те донела Закључак на својој седници, да су 13 (тринаест) Удружења
носиоци програма са територије општине Нови Бечеј са којима је закључен Уговор, успешно
реализовала пројекат и додељена средства утрошила у складу са истим. Истим закључком
константовано је да Удружење „Еквалис“ Нови Бечеј са програмом „Имам право да знам и ја“ и
Удружење пензионера Кумане са програмом „Замена дотрајлале столарије“ није закључило Уговор,
стога и не постоји обавеза подношења извештаја о утрошку средстава, јер иста нису ни пренета.

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка реализацији програма Црвеног крста

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број организованих акција добровољног
давања крви ком 12 15 15

Број корисника народне кухиње ком 150 225 225
Проценат спроведених пројеката проценат 100% 100% 92.90%

извор верификације Извештај Црвеног крста општине Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Општина Нови Бечеј дужи низ година носи епитет најхуманије средине, акцијама добровољног
давања крви сваке године се одазове велики број грађана, а свког пута се акцији придружи више од
100 добровољаца. Посебно је приметно присуство младих особа, чиме је осим основног циља, а то је
прикупљање ове драгоцене течности, испуњен још један циљ који је Црвени крст поставио, а то је
подизање свести код омладине нашег града о значају оваквих акција. Давање крви је лак начин да се
помогне људима, а Новобечејци су познати као најхуманији у овој области. Према резултатима акција
добровог давања крви, општина Нови Бечеј је 2010. године остварила 1.351 добровољно давање
крви, или 5,03 одсто у поређењу са бројем становника, па је, заједно са десетак војвођанских
општина стекла епитет „Најхуманије средине“, који од тада одржава. У 2017. години било је 15 акција
добровољних давања крви.
Сем акција добровољног давања крви ради се и на другим пројектима. Међу најважнијима је
организовање у сарадњи са Општином народне кухиње у зимском период за 225 корисника. Рад
Црвеног крста је окренут и младима. Кроз организовања предавања у основним и средњој школи о
трговини људима радило се на подизања свести младих .
У сарадњи са Средњом школом у Новом Бечеју ученици су у оквиру овог курса прве помоћи имали
прилику да чују о значају правилног поступања у критичним ситуацијама, али и да науче основне
поступке пружања прве помоћи

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка деци и породици са децом

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број корисника услугау социјалне заштите за
децу и породицу 20 20 20

проценат деце која примају бесплатну ужину
у односу на укупан број деце проценат 10% 10% 10%
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Број новорођене деце ком 221 250 217

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
*Општина Нови Бечеј је и у 2017.години уз финансијску подршку Министарства за социјалну заштиту
финансирао пружање услуге помоћ у кући за децу са сметњама у развоју .
Потписан је Споразум о коришћењу наменских трансфера између Центра за социјални рад општине
Нови Бечеј и Општине Нови Бечеј. Споразумом из 2017.године опредељена су средства из наменских
трансфера за пружање услуге помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и услуге пратиоца за
личну помоћ (лични пратилац). Oбезбеђени су културно - образовни садржаји и садржаји забавног
карактера за децу са сметњама у развоју и њихове старатеље. Исто тако, деца су имала могућност да
се на креативним и стручним радионицама друже међусобно. Лични пратилац детета обезбеђен је
као подршка једном детету са сметњама у развоју, за ког је финансирана обука, реализована у
јануару 2018.године.

*У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и Одлуком о финансијској подршци
породици са децом у 2017. години Општина Нови Бечеј је исплатила је 217 једнократне новчане
помоћи за новорођенчад.

*На основу Одлуке о о финансијској подршци породици са децом, основци из социјално угрожених
породица од 2017. године остварују право на бесплатан школски оброк. Право на ужину ученици
остварују током школске године.
Право на бесплатну ужину могу да остваре ђаци од првог до осмог разреда без родитељског старања,
ђаци чији су родитељи незапослени или су корисници права на новчану социјалну помоћ, као и они из
социјално најугроженијих породица, што утврђује школа на основу укупних прихода породице, који не
могу бити виши од утврђене основице.

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Унапређење квалитета живота старијих кроз
рад Клуба за дневни боравак ком 205 211 211

Кућна нега и помоћ за лица које не могу да
се адекратно брину о себи ком 46 46 46

извор верификације

Извештај Општинске управе Нови Бечеј и
Извештај о раду Дома за смештај душевно
оболелих лица "Свети Василије Остртшки -
Чудотворац"

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Основни циљ рада Клуба за дневни боравак је социјална интеграција старијег становништва , која
резултира задовољнијем и садржајнијем животу као и осећају припадања локалној заједници.
На структуру корисника услуга Клуба за дневни боравак пензионера утичу различити друштвени и
социјално-економски фактори. У току 2017. године у Клубу се учланило 57 нових чланова, издата је
1056 чланска карта. Евидентирано је 211 остарелих лица која су у току године користила различите
врсте услуга Клуба за дневни боравак.
У 2017. години организовано је укупно 353 активности у којем су учествовали чланови клуба.
Клуб за дневни боравак је у 2017. години у потпуности испунио планом и програмом предвиђене
садржаје.
Кућна нега и помоћ је други вид отворене социјалне заштите остарелог грађанства. Услуге у оквиру
кућне неге и помоћи остварују лица која се налазе у стању социјално-заштитне потребе, односно
хронично оболеле особе, инвалидна лица и особе које нису у могућности да се адекватно брину о
себи. Услуге „Кућне неге и помоћи“ пружају геронтодомаћице и геронтонеговатељице. Тренутно је
ангажовано 2 геронтодомаћице, 2 геронтодомаћина, 2 медицинске сестре.

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Назив индикатора Јединица
мере Базна Циљна

вредност
Остварена
вредност
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у 2017.вредност
2016. у 2017.

Број парова која су добила средства ком 0 2 1

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" број 16/02,
115/05, 107/09,104/14-УС) , Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији
општине Нови Бечеј и Правилника о поступку за остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу у општини Нови Бечеј општина Нови Бечеј је расписала Јавни позив за
финансирање два пара. На конкурс се јавио један пар који испуњава услове из Правилника. По
прибављеном Мишљењу Радне групе за утврђивања услова за финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу, Председник Општине је донео Решење број II 01-50/2017-3 којим је одобрена вантелесна
оплодња једном пару. Средства су пренета по основу фактуре на рачун Специјалне гинеколошке
болнице "GENESIS" Нови Сад

Програм 12
Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Шифра: 1801
Сектор: Здравствена заштита
Сврха:Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и
спровођење активности у области деловања јавног здравља
Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у
оквирима Закона о здравственој заштити.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002
Мртвозорство,
-Дом здравља Нови Бечеј др Иван Зец, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање
установа примарне здравствене заштите.

Назив циља програмске активности/пројекта Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Проценат реализованих у односу на
планираних посебних програма и пројеката
из области јавног здравља

проценат 100% 100% 100%

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ број 107/05, 72/09 - др. Закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон, 93/14, 96/2015 и 106/2015) финансиран је Дом здравља Нови
Бечеј ради стварање услова за очување и унапређење здравља становништва на територији општине
Нови Бечеј. Финансиран је рад лекара специјалиста и сарадња са Институтом за васкуларне
болестиКупљена је нова медицинска опрема и опремљена је Хитна служба.
У сарадњи са Управом за капитална улагања обезбеђено је и једно ново санитетско возило.

Програм 13
Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра: 1201
Сектор: Култура, комуникације и медији
Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Опис програма: Дом културе општине и Народна библиотека Нови Бечеј реализују законом утврђене обавезе
ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза,
установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Нови Бечеј у периоду 2014-
2020.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности
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Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Председник општине, Саша Максимовић, председник општине, за Пројекат 1201-П001 Градови у фокусу
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за
програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва и 1201-0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, 1201-0004 Остваривање и
унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
-Дом културе општине Нови Бечеј, Новица Блажин, директор, за програмску активност 1201-0001
Функционисање локалних установа културе,
-Народна библиотека Нови Бечеј Агнеш Ђукичин, директор, за програмску активност 1201-0001
Функционисање локалних установа културе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм је спроведен у складу са Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
Закона о библиотечко-информационим делатностима (Службени гласник РС број 52/2011) и Закона о
удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – и други закон)

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање локалних установа културе

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

број издатих наслова ком 2 6 6

Набавка нових наслова ком 1980 2100 2123
Број културних догађаја ком 8 24 24

извор верификације Извештај о раду Народне библиотеке Нови
Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програм рада Народне билиотеке Нови Бечеј се заснива на обавезама које проистичу из Закона о
библиотечко-информационим делатностима (Службени гласник РС број 52/2011), Закона о култури и
пратећих подзаконских аката,Народна библотека Нови Бечеј је у 2017.години реализовала све
планиране задатке предвиђене Програмом рада за 2017.годину.
Међутим, оно што је обележило наш рад је чињеница да је Нови Бечеј 2017. године био кроз
пројекат Градови у фокусу остварено много више програма , што је утицало на целокупан културни
живот у нашој Општини, самим тим и на рад наше установе.
Кроз издаавачку делатност смо након спроведеног конкурса издали и афирмисали шест књига са
завичајном тематиком које пропагирају и афирмишу завичајне вредности. Наведене књиге смо
афирмисали и на Београдском сајму књига и Арт Експу у Новом Саду.
Организована су књижеве вечери, концерти , радионице , Песничку штафету и програме за најмлађе
кроз манифестацију Авија забавлија и Лето у Авлији.
Водили смо ажурну и одговорну набавну политику водећи рачуна о новинама и пратећи дешавања на
домаћој и страној књижевној сцени,инсистирајући све време на квалитетним насловима и ауторима
Трудили смо се да што мање подилазимо јефтином укусу свеприсутне “ инстант књижевности “ која је
и код нас доста тражена. Број нових наслова је 2123, број читалаца је 1024 ,што није реалан број јер
настављамо са праксом издавања књига на једну чланску карту за више чланова породице

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање локалних установа културе

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број пројекција ком 25 40 40
Број изложби ком 14 14 14
Број позоришних представа ком 20 25 27

извор верификације Извештај Дом културе општине Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Програм рада Дома културе општине Нови Бечеј се заснива на обавезама које проистичу из Закона о
култури (Службени гласник Рс“ број72/09, 13/16 и 30/16) и пратећих подзаконских аката.
Дом културе општине Нови Бечеј је у 2017. години у потпуности испунио планом и програмом
предвиђене садржаје, који су били у функцији задовољавања културних потреба грађана општине
Нови Бечеј.
Бираним програмским садржајима васпитно-образовног и културно-забавног садржаја пружена је
могућност грађанима општине Нови Бечеј да задовоље своје културне потребе у овој установи.
Истовремено током године, омогућено је да грађани узму активно учешће у испољавању свог
културног потенцијала кроз разне активности које им се нуде у Дому културе: позоришни аматеризам,
дечји позоришни активизам, ликовно стваралаштво, фолклорне секције, нижа музичка школа, два
оркестра. Недељно у овим активностима учешће узме и до 150 деце, омладине и одраслих.
Посебан акценат је стављен на сарадњу са другим установама културе. Године 2017. настављена је
врло успешна пословна сарадња са Музејом Војводине и са музејима из Бечеја, Зрењанина и Кикинде
наставила се добра пословна сарадња. Програми и активности су се реализовали на српском и
мађарском језику.
Превазишавши у свим елементима локални значај, Обзорја на Тиси пружила су поново прилику да се
учини омаж великану српског музичког романтизма Јосифу Маринковићу.
За протекле 22 године постојања ТАА је својим именом и угледом постала културна институција и
расадник ширења ове значајне ликовне дисциплине. Разумевањем и подршком Општине, Нови Бечеј
је постао једини град у Републици Србији који има сталну поставку акварела од 52 најистакнутија
савремена акварелиста са фундусом од преко 280 слика. У 2017. години, кроз улоге посетиоца или
актера програма, Дом културе општине Нови Бечеј је био домаћин више од 10.000 људи.

Назив циља програмске активности/пројекта Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва *из средстава Општине

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број одобрених пројеката ком 14 16 16

извор верификације Извештај Општине Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета општине Нови Бечеј за 2017. годину расписан је на основу члана 76. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 5. Одлуке о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава буџета
општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016) дана 23.03.2017. године под
бројем I 01-400-79/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови
Бечеј дана 23.03.2017. године.
Комисија за доделу средстава именована је Решењем Председника општине дана 03.03.2017. године.
На Конкурс је благовремено пристигло 18 пројеката .
На основу прегледане документације Комисија је донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава буџета
општине Нови Бечеј за 2017. годину, број I 01-400-79/2017-1 од 24.04.2017. године. Наведеном
Одлуком председника за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе на територји
општине Нови Бечеј из средстава буџета додељена су средства за 16 (шеснаест) пројеката.
Након достављања Извештаја о реализацији пројеката у области културе на територији општине Нови
Бечеј, у периоду од 01.01. до 15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела
Закључак на својој седници, да су 13 (тринаест) Удружења носиоци пројеката са територије општине
Нови Бечеј са којима је закључен Уговор, успешно реализовала пројекат и додељена средства
утрошили у складу са истимПрограми и активности су се реализовали на српском и мађарском језику.

Назив циља програмске активности/пројекта
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва* из средстава самодоприноса
Нови Бечеј

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.
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Број одобрених пројеката ком 6 6 6

Проценат извршених и оправданих пројеката
у односу на одобрене пројекте проценат 100% 100% 100%

извор верификације Извештај МЗ Нови Бечеј и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
средстава самодоприноса за територије Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину расписан је на
основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 5.
Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из средстава буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-81/2017.Јавни позив је објављен на огласној
табли, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови Бечеј дана 04.04.2017. године. На
Конкурс је благовремено пристигло 6 пројеката
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса
Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. године, број I 01-400-81/2017-1 од 05.05.2017. године . Сва
удружења су оправдала средства.
Јавни позив за достављање предлога програма Удружења грађана месних заједница Нови Бечеј, Ново
Милошево и Кумане за 2017. годину, расписан је на основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – и други закон), члана 9. Одлуке о начину
финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-82/2017.
На Конкурс је из наведених области благовремено пристигло 18 предлога програма код Месне
заједнице Нови Бечеј. Неблаговремених, некомплетних и недопуштених пријава није било.
Након увида у документацију Комисија је донела предлог Одлуке о избору програма удружења којима
се из средстава самодоприноса Месне заједнице Нови Бечеј. Наведеном Одлуком Председника, на
територји месне заједнице Нови Бечеј из средстава самодоприноса финансирана су 17 (седамнаест)
програма. Након доношења Одлуке, Удружења носиоци наведених програма којима су додељена
средства закључили су Уговор. Уговором су регулисана међусобна права и обавезе потписника,
између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених средстава.

Назив циља програмске активности/пројекта
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва* из средстава самодоприноса
Ново Милошево

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број одобрених пројеката ком 6 6 6
Проценат извршених и оправданих пројеката
у односу на одобрене пројекте проценат 100% 100% 100%

извор верификације Извештај МЗ Ново Милошево и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
средстава самодоприноса за територије Месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину расписан је
на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
члана 5. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из средстава буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-81/2017.
Комисија за доделу средстава именована је Решењем Председника општине дана 31.03.2017. године.
На Конкурс је благовремено пристигло 6 пројеката
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса
Месне заједнице Ново Милошево за 2017. године, број I 01-400-81/2017-1 од 05.05.2017. године .
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава за финансирање и
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суфинансирање пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса
Месне заједнице Ново Милошево за 2017. године, број I 01-400-81/2017-1 од 05.05.2017. године . Сва
удружења су оправдала средства.
Јавни позив за достављање предлога програма Удружења грађана месних заједница Нови Бечеј, Ново
Милошево и Кумане за 2017. годину, расписан је на основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – и други закон), члана 9. Одлуке о начину
финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-82/2017.
На Конкурс је из наведених области благовремено пристигло 3 предлога програма код Месне
заједнице Ново Милошево. Неблаговремених, некомплетних и недопуштених пријава није било.
Након увида у документацију Комисија је донела предлог Одлуке о избору програма удружења којима
се из средстава самодоприноса Месне заједнице Ново Милошево. Наведеном Одлуком Председника,
на територји месне заједнице Ново Милошево из средстава самодоприноса финансирана су 3 (три)
програма. Након доношења Одлуке, Удружења носиоци наведених програма којима су додељена
средства закључили су Уговор. Уговором су регулисана међусобна права и обавезе потписника,
између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених средстава.
Сва удружења су оправдала средства.

Назив циља програмске активности/пројекта
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва*из средстава самодоприноса
Кумане

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број одобрених пројеката ком 11 11 11
Проценат извршених и оправданих пројеката
у односу на одобрене пројекте проценат 100% 100% 100%

извор верификације Извештај МЗ Кумане и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
средстава самодоприноса за територије Месне заједнице Кумане за 2017. годину расписан је на
основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 5.
Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из средстава буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-81/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови
Бечеј дана 04.04.2017. године.
На Конкурс је благовремено пристигао један пројекат
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса
Месне заједнице Кумане за 2017. године, број I 01-400-81/2017-1 од 05.05.2017. године .Додељена су
средства у укупном износу од 125.400,00 динара. Потписан је Уговор и средства су оправдана.
Јавни позив за достављање предлога програма Удружења грађана месних заједница Нови Бечеј, Ново
Милошево и Кумане за 2017. годину, расписан је на основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – и други закон), члана 9. Одлуке о начину
финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 23/2016) дана 04.04.2017. године под бројем I 01-400-82/2017.
На Конкурс је из наведених области благовремено пристигло 10 предлога програма код Месне
заједнице Кумане. Неблаговремених, некомплетних и недопуштених пријава није било.
Након увида у документацију Комисија је донела предлог Одлуке о избору програма удружења којима
се из средстава самодоприноса Месне заједнице Кумане. Наведеном Одлуком Председника, на
територји месне заједнице Кумане из средстава самодоприноса финансирана су 9 (девет) програма у
износу од 353.100,00. Након доношења Одлуке, Удружења носиоци наведених програма којима су
додељена средства закључили су Уговор. Уговором су регулисана међусобна права и обавезе
потписника, између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених средстава.
Сва удружења су оправдала средства.
Средства су распоређена са програма 15 програмска активност ПА -Функционисање месних заједница
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Назив циља програмске активности/пројекта Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број бројева одштампаних информатора ком 12 12 12
Број програмских садржаја подржаних на
конкурисма јавног информисања ком 5 6 6

извор верификације Извештај Општине Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Дана 08.02.2017. године Oпштина Нови Бечеј, расписала је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Нови Бечеј у
2017.години. На конкурс, који је трајао од 10.02.2017. до 27.02.2017, године стигла је двадесетједна
(21) пријава за доделу средстава и десет (10) предлига за именовање чланова стручне комисије која
одлучује о додели средстава на предметном конкурсу. Износ средстава, који се расподељује по јавном
конкурсу, на основу Решења број I 01-400-33/2017 од 23.03.2017. године је 6.000.000,00 динара.
Средстав су додељена за укупно 6 пројекта (пријава) у износу од 5.450.000,00 динара док је остакак
новца планиран по конкурсу (550.000,00) остао нерасподељен. Како је појединачним уговорима, које
су апликанти закључивали са општином Нови Бечеј, прецизирано да се правдање добијених средстава
мора извршити до 15.01.2018. године, свих 6 апликаната, којима су средства додељена, оправдало је
добијена средства. У оквиру правдања апликанти су навели које трошкове су финансирали добијеним
новцем и доказали да су новац трошили наменски, у складу са одредбама Правилника којим је
регулисана ова област и у складу са одредбама уговора који су потписали са општином Нови Бечеј.
Стручна комисија која је одлучивала о додели средстава по предметном Конкурсу посебно је имала у
виду значај пројекта на локалном нивоу, иновативност пројекта и приступачност медија широј циљној
групи. Након правдања средстава апликанти су описали који циљ и у коликој мери је њихов пројекат
испунио, у односу на планирани. Те је стручна служба која је анализирала правдања средстава
апликаната утврдила да су циљеви пројеката испуњени.
У 2017. години Општина Нови Бечеј је одштампала 12 информатора о раду и активностима локалне
самоуправе и поделила грађанима на кућну адресу. На тај начин је унапређена доступност
информација јавности о свим активностима од значаја за грађане Општине Нови Бечеј

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ Градови у фокусу

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Проценат споменика културе код којих су на
годишњем нивоу извршена инвестициона
улагања у односу на укупан број споменика
културе у надлежности општине

Проценат 30% 100% 100%

Проценат спроведених активности
планираних пројектом Проценат 5% 95% 92%

извор верификације Извештај Општине Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пројекат је осмишљен и реализован тако да обухвата сва четири насељена места општине и
подразумева интезивну и уску сарадњу са свим чиниоцима у култури односно невладиним сектором и
појединцима. Све активности подељне су на две велика сегмента: активности везане за побољшање
културне инфраструктуре и активности везане за развој нових и очување постојећих културних
садржаја и ресурса.
Реализација пројекта „Прошлост у садашњости као залог будућности допринела је да се културни
садржаји и културни ресурси општине Нови Бечеј ставе у функцију друштвеног и привредног развоја
локалне заједнице и то задовољавањем културних потреба свих становника општине са једне стране
и стварања специфичне понуде у области туризма (са посебним акцентом на културни туризам) са
друге стране. Како је реализација пројекта подразумевала специфичну презентацију културног
богатства и потенцијала општине свим заинтересованим странама пројекат је утицао на даље учешће
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грађана у културним активностима и повезаним делатностима. Током реализације пројекта посебан
акценат је дат на информисање и учешће деце и младих о догађајима и културним ресурсима
општине како би се од најранијег узраста утицало на развој навика везаних за културу и културне
активности.
Како Општина Нови Бечеј није добила сагласност односно благослов од Српске православне цркве у
Новом Бечеју активност рестаурације икона није реализована

Назив циља програмске активности/пројекта ПРОЈЕКАТ културне манифестације од значаја за
општину

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

проценат финансираних манифестација у
односу на број проглашених сталних
манифестација од значаја за Општину Нови
Бечеј

Проценат 30% 100% 100%

извор верификације Извештај Општине Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу члана 39. став 2. тачка 6. Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др.
закон, 93/12), а у складу са Стратегијом развоја туризма општине Нови Бечеј ("Службени лист
општине Нови Бечеј бр. 19/2010) и члан 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени
лист општине Нови Бечеј бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј је
донела ОДЛУКУ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ.
Сталне манифестације од значаја за општину Нови Бечеј су:
1. Великогоспојински дани- Госпојина,
2. Обзорја на Тиси,
3. Тиса река љубави- кад Тиса цвета,
4. Тиска академија акварела,
5. Дани Теодора Павловића,
6. Дани Лазе Телечког
7. Фестивал Комедије
8. Ноћ музеја („Котарка“ Ново Милошево,“Главашева кућа“ Нови Бечеј...)
9. Залазак у свитање – музеј ,,Жеравица“ Ново Милошево
10. Ricsaj
11. Дани села Кумана
12. Дани села Бочара
13. Дани села Новог Милошева – фестивал штрудле
14. Фестивал ждралова
15. Фестивал Арача
Сталне манифестације од значаја за општину Нови Бечеј су оне које својим значајем и садржајима
презентују и афирмишу општину Нови Бечеј и задовољавају потребе грађана општине Нови Бечеј у
области културе.
Укупно сталних манифестација од значаја за општину Нови Бечеј има 15 . Ранијих година је само део
манифестација финансиран из средстава буџета. 2017. године уз подршку Министарства културе кроз
пројекат Градови у фокусу омогућено је финансирање одређених манифестација тако да је Општина
Нови Бечеј могла да финансира све манифестације. Сви носиоци манифестација су доставили план и
програм одржавања манифестација на које је сагласност дало Веће општине Нови Бечеј. Сви носиоци
манифестације су доставили извештаје након одржавања манифестације са пратећом документацијом.
На извештаје је Веће Општине Нови Бечеј дало сагласност.

Програм 14
Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра: 1301
Сектор: Спорт и омладина
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта
Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у Новом Бечеју се финансирају делатности везане за
спортске објекте у Новом Бечеју, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно
одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација ,
спортских кампова, су организација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност
спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте,
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спроводи ЈУ СРЦ Јединство. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља
утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Нови Бечеј у периоду 2010-2020.г., у оквиру стратешког
приоритета 4 Образовање, култура и спорт
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском
и школском спорту,
-ЈУ СРЦ Јединство , Ранко Јањић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних
спортских установа

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима*општина Нови Бечеј

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број годишњих програма спортских
организација финансираних од стране
општине

ком 21 21 21

извор верификације Извештај Општине Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у
области спорта на територији општине Нови Бечеј за 2017. годину расписан је на основу члана 138. а
у вези са чланом 113. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 9. став 1. Одлуке
о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине Нови Бечеј број
II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) дана 10.02.2017.
године под бројем I 01-66-2/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови
Бечеј дана 10.02.2017. године.
На Конкурс је благовремено, у име носиоца годишњих програма Спортски савез општине Нови Бечеј,
као овлашћени предлагач, доставио предлог 21 годишњег програма . Неблаговремених, некомплетних
и недопуштених пријава није било.
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава спортски организацијама на
територији општине Нови Бечеј за 2017. године, број I 01-66-7/2017 од 27.02.2017. године.
Средства су додељена на основу закључених Уговора о додели средстава, који су потписали
Председник општине са носиоцима годишњих програма којима су средства Одлуком додељена.
Уговором су регулисана међусобна права и обавезе потписника, између осталог и начин и рокови
подношења извештаја о утрошку додељених средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији годишњег програма рада у периоду од 01.01. до
15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела Закључак на својој седници, да су
сви носиоци годишњих програма са којима је закључен Уговор успешно реализовали програм и
додељена средства утрошили у складу са истим.

Назив циља програмске активности/пројекта
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима*средства
самодоприноса Нови Бечеј

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број годишњих програма спортских
организација финансираних од МЗ Нови
Бечеј

ком 14 14 14

извор верификације Извештај МЗ Нови Бечеј и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Јавни позив за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у
области спорта на територији месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину расписан је на основу члана
138. а у вези са чланом 113. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 9. став 1.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине Нови
Бечеј број II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) дана
10.02.2017. године под бројем I 01-66-3/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли Општинске упрва Нови Бечеј, Месне заједнице Нови Бечеј,
као и на интернет презентацији Општинске управе Нови Бечеј дана 10.02.2017. године.
На Конкурс је благовремено, у име носиоца годишњих програма Спортски савез општине Нови Бечеј,
као овлашћени предлагач, доставио предлог 14 годишњих програма. Неблаговремених, некомплетних
и недопуштених пријава није било.
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава спортски организацијама на
територији месне заједнице Нови Бечеј за 2017. године, број I 01-66-7/2017-1 од 27.02.2017. године.
Средства су додељена на основу закључених Уговора о додели средстава, који су потписали
Председник Савета месне заједнице Нови Бечеј, по овлашћену Председника општине са носиоцима
годишњих програма којима су средства Одлуком додељена. Уговором су регулисана међусобна права
и обавезе потписника, између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених
средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији годишњег програма рада у периоду од 01.01. до
15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела Закључак на својој седници, да су
сви носиоци годишњих програма са којима је закључен Уговор успешно реализовали програм и
додељена средства утрошили у складу са истим.

Назив циља програмске активности/пројекта
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима*средства
самодоприноса Ново Милошево

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број годишњих програма спортских
организација финансираних од МЗ Ново
Милошево

ком 3 3 3

извор верификације Извештај МЗ Ново Милошево и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у
области спорта на територији месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину расписан је на основу
члана 138. а у вези са чланом 113. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 9.
став 1. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине
Нови Бечеј број II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) дана
10.02.2017. године под бројем I 01-66-4/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј, Месне заједнице Ново
Милошево, као и на интернет презентацији Општинске управе Нови Бечеј дана 10.02.2017. године.
На Конкурс је благовремено, у име носиоца годишњих програма Спортски савез општине Нови Бечеј,
као овлашћени предлагач, доставио предлог 3 годишња програма. Неблаговремених, некомплетних и
недопуштених пријава није било.
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава спортски организацијама на
територији месне заједнице Ново Милошево за 2017. године, број I 01-66-7/2017-2 од 27.02.2017.
године.
Средства су додељена на основу закључених Уговора о додели средстава, који су потписали
Председник Савета месне заједнице Ново Милошево, по овлашћену Председника општине са
носиоцима годишњих програма којима су средства Одлуком додељена. Уговором су регулисана
међусобна права и обавезе потписника, између осталог и начин и рокови подношења извештаја о
утрошку додељених средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији годишњег програма рада у периоду од 01.01. до
15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела Закључак на својој седници, да су
сви носиоци годишњих програма са којима је закључен Уговор успешно реализовали програм и
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додељена средства утрошили у складу са истим.

Назив циља програмске активности/пројекта
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима*средства
самодоприноса Кумане

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број годишњих програма спортских
организација финансираних од МЗ Кумане ком 3 3 3

извор верификације Извештај МЗ Кумане и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у
области спорта на територији месне заједнице Кумане за 2017. годину расписан је на основу члана
138. а у вези са чланом 113. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 9. став 1.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине Нови
Бечеј број II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) дана
10.02.2017. године под бројем I 01-66-5/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј, Месне заједнице Кумане,
као и на интернет презентацији Општинске управе Нови Бечеј дана 10.02.2017. године.
На Конкурс је благовремено, у име носиоца годишњих програма Спортски савез општине Нови Бечеј,
као овлашћени предлагач, доставио предлог 3 годишња програма. Неблаговремених, некомплетних и
недопуштених пријава није било.
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава спортски организацијама на
територији месне заједнице Кумане за 2017. године, број I 01-66-7/2017-3 од 27.02.2017. године.
Наведеном Одлуком председника спортским удружењима, као носиоцима годишњих програма,
додељена су средства у укупном износу од 181.997 динара.
Средства су трошене са програма 15 –опште услуге локалне самоуправе , ПА-2 – функционисање
месних заједница
Средства су додељена на основу закључених Уговора о додели средстава, који су потписали
Председница Савета месне заједнице Кумане, по овлашћену Председника општине са носиоцима
годишњих програма којима су средства Одлуком додељена. Уговором су регулисана међусобна права
и обавезе потписника, између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених
средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији годишњег програма рада у периоду од 01.01. до
15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела Закључак на својој седници, да су
сви носиоци годишњих програма са којима је закључен Уговор успешно реализовали програм и
додељена средства утрошили у складу са истим.

Назив циља програмске активности/пројекта
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима*средства
самодоприноса Бочар

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број годишњих програма спортских
организација финансираних од МЗ Бочар ком 3 3 3

извор верификације Извештај МЗ Бочар и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Јавни позив за достављање предлога годишњих програма којима се остварују интереси и потребе у
области спорта на територији месне заједнице Бочар за 2017. годину расписан је на основу члана 138.
а у вези са чланом 113. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 9. став 1.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине Нови
Бечеј број II 02-400-68/2016 од 15.11.2016. године и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 59

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) дана
10.02.2017. године под бројем I 01-66-6/2017.
Јавни позив је објављен на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј, Месне заједнице Бочар, као
и на интернет презентацији Општинске управе Нови Бечеј дана 10.02.2017. године.
На Конкурс је благовремено, у име носиоца годишњих програма Спортски савез општине Нови Бечеј,
као овлашћени предлагач, доставио предлог 3 годишња програма . Неблаговремених, некомплетних и
недопуштених пријава није било.
Комисија је на основу прегледане документације донела предлог Одлуке о додели средстава на
основу којег је Председник општине донео Одлуку о додели средстава спортски организацијама на
територији месне заједнице Бочар за 2017. године, број I 01-66-7/2017-4 од 27.02.2017. године.
Након доношења Одлуке носиоци годишњих програма којима је додељено мање средстава од
тражених, извршили су усклађивање својих програма пре закључења Уговора.
Средства су додељена на основу закључених Уговора о додели средстава, који су потписали
Председник Савета месне заједнице Бочар, по овлашћену Председника општине са носиоцима
годишњих програма којима су средства Одлуком додељена. Уговором су регулисана међусобна права
и обавезе потписника, између осталог и начин и рокови подношења извештаја о утрошку додељених
средстава.
Након достављања Извештаја о реализацији годишњег програма рада у периоду од 01.01. до
15.01.2018. године, Комисија је извршила увид у исте, те донела Закључак на својој седници, да су
сви носиоци годишњих програма са којима је закључен Уговор успешно реализовали програм и
додељена средства утрошили у складу са истим.

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка предшколском и школском спорту

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Број програма којима се реализују
активности школског спорта ком 10 10 10

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј и
Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим
васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика, развоју
моторичких способности, усавршавању и примени моторичких умења. Задаци
1/ Оспособљавање ученика да стечена умећа, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада;
2/ Формирање морално-вољних квалитета личности;
3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција;
4/ Развијање креативности;
5/ Развијање позитивне слике о себи
6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење спортом
организовано је 8 општинских такмичења (атлетика, мини атлетика, фудбал, рукомет, одбојка,
кошарка, стони тенис, мале олимпијске игре), на којима учествују све школе из општине и била је
домаћин једног окружног такмичења у рукомет за основне и средње школе на коме је учешће узело
око 100 деце. Као највећа промоција школског спорта је организација "Викенда спорта" у којем је
учествовало више од 200 деце из основних школа са територије целе Војводине

Назив циља програмске активности/пројекта Функционисање локалних спортских установа

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност
у 2017.вредност

2016. у 2017.

Реконструкција крова ком 0 1 0

Број купљених нових семафора ком 0 1 0

Степен искоришћења капацитета установа проценат 100% 100% 100%
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извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј и
Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмском активнишћу обухваћени су послови који се односе на :
- Редовне активности - ЈУ ''СРЦ Јединство'' представља базу школског, аматерског,рекреативног и
професионалног спорта у Новом Бечеју. Свакодневно се у објектима одржи велики борј спортских
активности у свим категоријама и нивоима такмичења уз максималну подршку ЈУ ''СРЦ Јединство''.
Редовне активности су: школска настава, тренинзи клубова, првенствене и прјатељске
утакмице ,рекреација
- Вандредне активности - поред редовних активности у објектима ЈУ ''СРЦ Јединство'' се годишње
одржи и велики број вандредних активности. У те активности спада организација турнира и утакмица
на нивоу Кошаркашког савеза Војводине и Кошаркашког савеза Србије , синдикалне игре и разна
турнирска првенства. ЈУ ''СРЦ Јединство'' организује и пружа техничку подршку код организација
традиционалних манифестација : Зимски турнир у малом фудбалу, Избор спортисте године општине
Нови Бечеј, традиционална свечаност ђака осмака .
- ЈУ ''СРЦ Јединство'' је у посматраном извештајном периоду обављала послове без значајнијих
одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом ЈУ '' СРЦ Јединство''.
Пошто је рекострукција крова изузетно финансијски захтевна конкурисали смо за средства код
покрајинских органа али нисмо добили средства па је урађена само привремена санација
СРЦ Јединство је у 2017. години добила средства у висини од 1.500.000 динара од НИС-а из пројекта
"Заједници заједно" средства су добијена у децембру 2017. године . Спроведен је поступак и купљен
је у јануару 2018. године најсавременији семафор

Назив циља програмске
активности/пројекта

Спровођење омладинске политике

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

Број младих корисника услуга мера
омладинске политике ком 0 70 68

Број младих жена корисника услуга ком 0 40 40

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј и Извештај
Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Општина Нови Бечеј је кроз рад Канцеларије за младе Општине Нови Бечеј имао за циљ да подстакне младе
да се активирају и да квалитетно проводе своје слободно време. Најпре смо функционално опремили
просторије за рад и адаптирали простор за боравак младих. Купљена је опрема која подразумева лап топ и
мултифункцијски уређај (штампач, скенер и копир) који су намењени за ефикасну припрему радионица, као
и припрему едукативног материјала и слично. Како би боравак у просторијама Канцеларије за младе био
што комфорнији и пријатнији, простор је опремљен столом и столицама, као и грејалицом која је неопходна
у зимском периоду.
Када је обезбеђен адекватан простор за функционисање, организовали смо неке од планиранираних
активности. Осмишљени су програми и конкретни активности који би подстицали укључивање младих из
свих насељених места . Рад укључивања што већег боја младих разних група реализоване су разне
активности. Реализована је пројекција осам филмова са филмског фестивала „Слободна зона“ који су били
изузетно посећени. Организован је семинар „Родно засновано насиље- програм за интерсекторске тимове
против злостављања и занемаривања деце, Оаза Сигурности и обука „Оснаживање Канцеларија за
младе“ Национална Асоцијација Канцеларија за младе, реализована је обука младих за писање пројеката. У
сарадњи са Фондом „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ Аутономне покрајине Војводине реализована је обука
„Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ која је намењена упознавању програма Европске уније и
начину аплицирања за финансијска средства из европских фондова. бука“ Ни црно ни бело – стратегије за
инклузију и сензитивизација за потребе деце и породица из осетљивих група, ЦИП- центар за интерактивну
педагогију и други програми.
Младе жене су више препознале квалитет програма и више су директно учествовале у присуствовању
обукама и активностима
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Назив циља програмске
активности/пројекта

ПРОЈЕКАТ Спортска олимпијада

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

проценат реконструисаних
терена проценат 70% 30% 10%

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј и Извештај Комисије

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Одлуком Олимпијског комитета, органа Савета „Спорт за све“ Војводине, 2015. године одлучено је да
домаћини 12. Спортске олимпијаде радника Војводине 2019. године заједно буду општине Нови Бечеј и
Бечеј. Општина Нови Бечеј је у претходном периоду реконструисала већину спортских терена на којима ће
бити организована такмичења.
Највећи проблем представља завршетак реконструкције куглане која је комплетно реконструисана али се
због проблема у постукпку јавне набавке опреме процес изузетно одужио.
Јавна набавка опреме за потребе куглане у Новом Бечеју је покренута одлуком од 11.09.2017.године.
Отварање набавке је обављено 12.10.2017.године. Одлука о додели уговора је донешена 17.10.2017.године.
У року за подношење захтева за заштиту права поднет је захтев дана 27.10.2017.године од стране ''ARX
BOWLING'' ДОО, Др.Анте Шерцера 84, 10000 Загреб. Након решења Комисије за заштиту права, којим је
делимично поништен поступак, Комисија Наручиоца је израдила нов извештај о стручној оцени понуда, а
затим и другу Одлуку о додели уговора дана 10.01.2018.године. У року за подношење захтева за заштиту
права поднет је захтев за заштиту права дана 22.01.2018.године од стране ''АХВ'' ДОО, Томе Маретића 1,
21132 Петроварадин. Комисија Наручиоца је решењем од 24.01.2018. усвојила захтев у целини, и извршила
нову стручну оцену понуда, а затим је донета Одлука о додели уговора дана 24.01.2018.године. У року за
подношење захтева за заштиту права, поднет је захтев 02.02.2018.године од стране ''ARX BOWLING'' ДОО,
Др.Анте Шерцера 84, 10000 Загреб. Комисија за заштиту права је донела решење 16.03.2018.године, а
Наручилац га је запримио 10.04.2018. године којим се делимично поништава поступак и налажу се нове
радње пре израде Извештаја о стручној оцени понуда.
Односно, Првом одлуком о додели уговора, изабрани понуђач је ''АХВ'' ДОО, Томе Маретића 1, 21132
Петроварадин, другом Одлуком о додели уговора ''ARX BOWLING'' ДОО, Др.Анте Шерцера 84, 10000 Загреб,
а трећом Одлуком о додели уговора опет ''АХВ'' ДОО, Томе Маретића 1, 21132 Петроварадин

Програм 15
Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Шифра: 0602
Сектор: Опште услуге јавне управе
Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини
Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених
Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе:, Општинска управа и месне заједнице.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа – Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе, за програмске активности:
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
0602-0006 Инспекцијски послови
0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
0602-0014 Ванредне ситуације
-Месна заједница Нови Бечеј, Миленко Гарчев, председник савета,
-Месна заједница Ново Милошево, председник савета,
-Месна заједница Кумане, Дуња Радин, председник савета,
-Месна заједница Бочар, Марко Стојисављевић, председник савета, за програмску активност 0602-0002
Функционисање месних заједница.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине, Одлуке о
Општинској управи и других аката општине.
Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Нови Бечеј и Одлуком о Општинској управи општине Нови
Бечеј на истоветан начин је регилисано да Општинска управа:
- Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
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- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима из надлежности општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
- доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова ,
Општинском већу и Скупштини општине, најмање једном годишње и то до краја јануара текуће године за
предходну годину;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално, и дужна је да
сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. Општинска
управа , такође, на захтев грађана даје потребне податке, обавештења и пружа правну помоћ, при томе
поштујући личност и достојанство грађана.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена вредност

у 2017.вредност
2016. у 2017.

проценат задовољења потреба
грађана проценат 70% 70% 70%

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске
активности/пројекта

Функционисање месних заједница

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

Проценат усвојених иницијатива
грађана проценат 80% 80% 80%

извор верификације Извештај МЗ Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
*Месне заједнице Нови Бечеј је у 2017. години је радила на основу Статута МЗ Нови Бечеј и Одлуке о
самодоприносу на територији Месне заједнице Нови Бечеја. Спровођење свих активности зависили су од
расположивих средстава остварених од самодоприноса на територији МЗ Нови Бечеј.
Током протеклих година одржавање зеленила на јавним површинама је распоређено између Месне
заједнице и ЈП Комуналац па се тако радило и у 2017.години.
У 2017.години радило се и на уређењу града, одржавања објеката МЗ, одржавања дечијих и спортских
игралишта, финансирање куповине неопходне опреме у Дому здравља, уређења путева и стаза ,
одржавања пашњака који су враћени селима на управљање и друге послове . Сви послови су рађени на
иницијативу грађана и приказују стварну потребу грађана са територије МЗ Нови Бечеј.
Сви послови су финансирани из средстава самодоприноса и јавних радова.
У складу са одлуком о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Бечеј 25% средстава је
утрошено за финансирање удружења из области спорта, културе и осталих удружења. Сва средства су
распоређена путем конкурса у оквиру програма и програмских активности спорта и културе.
*Месне заједнице Ново Милошево је у 2017. години је радила на основу Статута МЗ Ново Милошево и
Одлуке о самодоприносу на територији Месне заједнице Ново Милошево. Спровођење свих активности
зависили су од расположивих средстава остварених од самодоприноса на територији МЗ Ново Милошево.
У 2017.години радило се и на уређењу града, одржавања објеката МЗ, одржавања дечијих и спортских
игралишта, финансирање куповине неопходне опреме у Дому здравља, уређења путева и стаза и друге
послове . Сви послови су рађени на иницијативу грађана и приказују стварну потребу грађана са територије
МЗ Нови Бечеј.
Сви послови су финансирани из средстава самодоприноса и јавних радова.
У складу са одлуком о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Ново Милошево део
средстава је утрошено за финансирање удружења из области спорта, културе и осталих удружења. Сва
средства су распоређена путем конкурса у оквиру програма и програмских активности спорта и културе.
*Месне заједнице Кумане је у 2017. години је радила на основу Статута МЗ Кумане и Одлуке о



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 63

самодоприносу на територији Месне заједнице Кумане. Спровођење свих активности зависили су од
расположивих средстава остварених од самодоприноса на територији МЗ Кумане.
У 2017.години радило се и на уређењу града, одржавања објеката МЗ, одржавања дечијих и спортских
игралишта, финансирање куповине неопходне опреме у Дому здравља, уређења путева и стаза и друге
послове . Сви послови су рађени на иницијативу грађана и приказују стварну потребу грађана са територије
МЗ Нови Бечеј.
Сви послови су финансирани из средстава самодоприноса и јавних радова.
У складу са одлуком о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Кумане део средстава је
утрошено за финансирање удружења из области спорта, културе и осталих удружења.
*Месне заједнице Бочар је у 2017. години је радила на основу Статута МЗ Бочар и Одлуке о
самодоприносу на територији Месне заједнице Бочар. Спровођење свих активности зависили су од
расположивих средстава остварених од самодоприноса на територији МЗ Бочар.
Пошто Бочар има три велика парка током протеклих година одржавање зеленила на јавним површинама је
распоређено између Месне заједнице и ЈП Комуналац па се тако радило и у 2017.години.
У 2017.години радило се и на уређењу града, одржавања објеката МЗ, одржавања дечијих и спортских
игралишта, уређења путева и стаза , одржавања пашњака који су враћени селима на управљање и друге
послове . Сви послови су рађени на иницијативу грађана и приказују стварну потребу грађана са територије
МЗ Бочар.
Сви послови су финансирани из средстава самодоприноса и јавних радова.
Месна заједница Бочар је крајем 2017. година добила средства од НИС-а из пројекта „Заједници заједно“ за
реконструкција сале Дома реализација ће се извршити у 2018. години.
У складу са одлуком о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Бочар средстава је утрошено
за финансирање удружења из области спорта. Сва средства су распоређена путем конкурса у оквиру
програма и програмских активности спорта и културе.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Функционисање националних савета националних мањина

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

Број реализованих пројеката
националних мањина 2 2 1

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
За средства одобрених Одлуком о буџету Општине Нови Бечеј за финансирање националних савета
националних мањина , иако су средства била планирана за ромску и мађарску националну мањину, јавили
су се само представници мађарске националне мањине.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Текућа буџетска резерва

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена вредност

у 2017.вредност
2016. у 2017.

Број решења текуће резерве 17 10 3
извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства текуће резерве су одобрена ради обезбеђивања недостајућих средстава

Назив циља програмске
активности/пројекта

Администрирање изворних прихода локалне самоуправе

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

Број унетих нових пореских
пријава ком 5284 6000 8391

Број решења донетих од стране
пореске администрације ком 11153 12000 12656
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извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У складу са Законом о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон), Закона о
("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин.
изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 -
усклађени дин. изн.) и Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр.
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др.
закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр.,
93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и
108/2016) вршени су послови наплате изворних прихода Општине Нови Бечеј.
У 2017. години урађени су следећи послови редовни послови на:
Ажурирању базе података о утврђеним обавезама за 2017. годину са уношењем нових пореских пријава
правних и физичких лица за порез на имовину.
Израда и достава пореских решења за порез на имовину за физичка и правна лица. Израда решења о
комуналним таксама и накнадама.
Поред редовних послова рађене су опомене за физичка и правна лица, решења о репрограму, решења о
принудној наплати физичких и правних лица идр.
Пошто од 2017. године општинска управа Нови Бечеј има пореског извршитеља цео поступак је отишао и
корак даље са уписивањем заложног права на покретној имовини дужника.
Средства су утрошена на трошкове доставе решења и уплатница и одржавање софтвера локалне пореске
администрације.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Управљање у ванредним ситуацијама

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у 2017.вредност
2016. у 2017.

број решених ванредних
ситуација ком 0 0 1

извор верификације Извештај Општинске управе Нови Бечеј и Штаба за ванредне
ситуације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У циљу предузимања мера за сузбијање ширења заразе жутице на основу члана 56. Статута општине Нови
Бечеј (Службени лист општине Бечеј'' број 17/2017 – пречишћен текст), а поводом Закључка Штаба за
ванредне ситуације општинр Нови Бечеј, Општинско веће општине Нови Бечеј, на 50. седници одржаној
дана 15. 11.2017. године, донело је Закључак број III 02–5-7/2017 о хитној набавци дезинфикатора за
прање и дезинфекцију руку деце у свим школама и предшколској установи у општини Нови Бечеј и за ту
намену одобрила средства у висини од 200.000,00

Програм 16
Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Шифра: 2101
Сектор: Политички систем
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених
Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и
Општинско веће.
Правни основ: Закон о локалној самоуправи

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Скупштина општине Нови Бечеј – Мирјан Јакшић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001
Функционисање скупштине
-Председник општине и Општинско веће – Саша Максимовић, председник општине, за програмску активност
2101-0002 Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 83/2014-др. закон) утврђено је да су органи
општине : Скупштина општине, председник, Општинско веће и Општинска управа, а да су извршни органи
Општине: Председник и Општинско веће.
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Назив циља програмске
активности/пројекта

Функционисање Скупштине

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број одржаних седница ком 6 10 16
Број донетих одлука ком 210 210 213
извор верификације Извештај Скупштине општине Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом општине.
У извештајном периоду Скупштина општине одржала је 16 седница са преко 200 тачака дневног
реда. Одборници су усвојили или изменили близу 90 Одлука из надлежности локалне самоуправе
којима се грађанима и привредним субјектима обезбеђују бољи услови за живот и пословање.
Усвојено је и неколико акционих планова за решавање питања из појединих области а дате су
сагласности на програме рада и извештаје о раду свих корисника буџетских средтава. На
Скупштини се одлучивало и о кадровским решењима имановани су и разрешавани директори,
управни и надзорни одбори, савети и комисије.
У оквиру скупштине, радила су и стална и повремена радна тела: Савет за миграције, Савет за
међунационалне односе, Савета за буџет, Савет за безбедност, Савет за младе, Савет за
популациону политику, Савета за урбанизам и комуналне послове, Штав за ванредне ситуације,
Административно мандатна комисија, Комисија за родну равноправност, Комисија за прописе,
Комисија за одређивање назива нових улица, Комисија за статутарна питања.
Поједина радана теле имају у свом саставу одборе и радне групе тако Савета за безбедност има:
Одбора за криминалитет, Одбор за јавни ред и мир, Одбор за безбедност саобраћаја на локалним
путевима, Одбор за међуетичке односе, Одбор за екологију, Радна група за спречавање насиља у
породици, Радна група за превенцију пољских штета, крађа у атару, крађа стоке и
пољопривредне механизације, Радна група за превенцију алкохолизма, точења пића
малолетницима и радно време угоститељских објеката, Радна група за решавање проблема паса
луталица.
Радна тела баве се проблематиком због које су образована, утврђују предлоге докумеанта које
усвајају ограни власти, узрађују нацрте аката, и дају мишљење скупштини поводом појединог
акта који је потребно усвојити.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Функционисање извршних органа

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

Број одржаних седница ком 20 20 34
Број донетих одлука ком 280 325 325
извор верификације Извештај Већа општине Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 83/2014-др. закон) утврђено је да су
органи општине : Скупштина општине, председник, Општинско веће и Општинска управа, а да су
извршни органи Општине: Председник и Општинско веће.
Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Нови утврђена је надлежност, састав, избор,
положај председника у Општинском већу, кворум за рад и одлучивање Општинског већа.
У 2017. Години Општинско веће општине Нови Бечеј одржало је 54 седнице са 325 тачака дневног
реда. У свом раду веће је: предлагало одлуке које је доносла скупштина, предлагало сагласност
на годишње програме и извештаје о раду корисника буџета, доносило Правилнике из своје
надлежности, решавало у управном поступку по жалбама Општинске управе, по овлашћењу
скупштине давало сагласност на ценовнике услуга у установама чији је оснивача општина,
именовало и разрешавало председнике и чланове радних тела, давало сагласности на програме и
извештаје о манифестацијама од значаја за општину.
Радна тела која је именовало Веће су: Савет за здравље, Савета за сицијалну заштиту,
Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора, Жалбена комисија,
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Организациони одбори за спровођење манифестација од значаја за општину.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Назив индикатора Јединица
мере

Базна Циљна
вредност Остварена

вредност у
2017.вредност

2016. у 2017.

извор верификације Извештај Председника општине Нови Бечеј

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 83/2014-др. закон) утврђена су
надлежности Председника општине.
У извештајном периоду Председник општине је :
1) представљао и заступао општину;
2) предлагао начине решавања питања о којима одлучује скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмеравао је и усклађивао рад општинске управе;
5) доносио појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.
Председник општине доносио је Одлуке о расписивању јавног огласа за издавење у закуп
непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј и пољопривредног земљишта, Одлуке о
конкурсима за доделу средстава за суфинансирање програма од јавној интереса у области спорта,
културе и удружења, одлучивао о текућој буџетској резерви, закључивао уговоре о преносу права
својине, права коришћења, права службености, именовао комисије и дреуга радна тела: Локални
савет за запошљавање, Штаб за праћење жетвених радова, Комисија за скидање усева на
узурпираном пољопривредом земљишту у државној својини, Комисије за спровођење поступка
суфинансирања програма по конкурсима за: спорт, културу и удужења и друга радна тела

Члан 7.
Текућа резерва за 2017.годину утрошена је за следеће намене

делатност ИЗНОС РАЗДЕО глава ПОЗИЦИЈА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Социјална
заштита

80.000,00 4 4.01 90 програм 11 – Социјална и дечија
заштита (П0901), ПА 0006 – Подршка

деци и породица са децом
Социјална
заштита

400.000,00 4 4.01 93 програм 11 – Социјална и дечија
заштита (П0901), програмска

активност – Пројекат – Саветодавно-
терапијске и социјално-едукативне

услуге (П0004)
Комунална
делатност

40.000,00 11 231 231 програм 15 – Програм локалне
самоуправе (П0602), ПА 005 -

Уређивање, одржавање и коришћење
пијаца

Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Нови Бечеј садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
3) Извештај о капиталним расходима финансирању у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и

извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
6) Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве за период 01.01.2017. до 31.12.2017.

године;
7) Извештај ревизије
8) Извештаји о остварењу програма
(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози).
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Члан 7.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 8.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о
буџету општине Нови Бечеј за период 01.јануар – 31. децембар 2017. године доставити Управи за трезор,
најкасније до 15. јуна 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Броj: II-02-400-73/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85, 6/89, 53/93,
67/93, 48/94, 101/05 и 120/12), члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл.
гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине
Нови Бечеј", бр. 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана
31.05.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊУ И ПОГРЕБНИМ УСЛУГАМА

У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
сахрањивање и погребна делатност, права и обавезе корисника и вршиоца ове комуналне делатности,
финансирање, начин вршења надзора и друга питања у складу са законом.
Комунална делатност управљање гробљима и сахрањивање је:

 управљање и одржавање гробља;
 одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места;
 обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених и неуређених гробних места;
 покопавање и ексхумација посмртних остатака и остављање пепела покојника;
 одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, стазе, прилазни путеви,

розаријум, колумбаријум);
 одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја;

Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се
налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе
социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске
медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје
прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем
потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном
уређају и припремање покојника за сахрањивање.

Члан 2.
Гробље је земљиште које је урбанистичким планом одређено за сахрањивање - гробље у употреби – и спада
у групу комуналних објеката од посебног друштвеног интереса и не може бити предмет јавног промета.
Гробље на којем се не врши сахрањивање је пасивно гробље.
Гробље у употреби мора испуњавати услове прописане важећим законским прописима.
Гробља се одређују и стављају ван употребе Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј, на предлог предузећа
које управља гробљем.

Члан 3.
На територији општине Нови Бечеј одређују се гробља у употреби на којима се врши сахрањивање, на
следећим локацијама:
- у Новом Бечеју на парцелама број 3399/3 к.о. Нови Бечеј;
- у Новом Милошеву на парцелама број 1599, 2438, 2976 и 2978 к.о. Ново Милошево;
- у Куману на парцели број 1738 к.о. Кумане;
- у Бочару на парцелама број 446 и 1024 к.о. Бочар.
У насељеним местима Нови Бечеј и Ново Милошево одређују се пасивна гробља на којима се не врши
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сахрањивање – јеврејска гробља - на следећим локацијама:
 у Новом Бечеју на парцели број 615 к.о. Нови Бечеј;
 у Новом Милошеву на парцели број 2984 к.о. Ново Милошево;

Члан 4.
Земљишта одређена у члану 3. став 1. ове Одлуке за гробља у употреби служе за сахрањивање особа које
су умрле на подручју општине Нови Бечеј и свих осталих лица за које да сагласност Предузеће које управља
гробљем.

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 5.

Комуналну делатност управљања гробљем и сахрањивање у општини Нови Бечеј врши ЈП "Комуналац" из
Новог Бечеја (у даљем тексту: Предузеће).
Погребну делатност у општини Нови Бечеј врши ЈП “Комуналац“, а одређене послове као што су превоз
посмртних остатака и припремање покојника за сахрањивање, могу обављати и друга правна лица и
предузетници који за ове послове испуњавају прописане услове.

Члан 6.
Уређивање, одржавање и изградњу гробља врши Предузеће према годишњем плану и програму, који је
дужно да донесе до 1. децембра текуће године за наредну годину. План и програм треба да садржи: врсту,
обим, динамику радова и средства потребна за њихову реализацију.
Под изградњом гробаља подразумева се изградња објекта на гробљу који служи за обављање погребне
делатности (капеле, путеви, стазе, јавна расвета, чесме, јавни wc итд.) чије трошкове сноси Предузеће и
општина Нови Бечеј.
На програм из става 1. сагласност даје Скупштина општина Нови Бечеј.

Члан 7.
Предузеће води евиденцију сахрањивања, полагања урне и резервације места за сахрањивање по гробном
пољу, парцели и броју гробног места са именом и презименом сахрањеног лица, даном и часом сахране,
године старости сахрањеног лица, подацима закупца гробног места: име и презиме, адреса, ЈМБГ и број
телефона, као и друге евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности.

Члан 8.
Уређивање и одржавање гробног места је у надлежности закупца гробног места, а у изузетним случајевима
одржавање се може уговорити са Предузећем.
У случају да је гробно место запуштено и нарушава изглед гробља или растиње из гробног места угрожава
пролазе и суседна гробна места, Предузеће може уредити гробно место о трошку закупца.

Члан 9.
О облику надгробних споменика одлучује закупац гробног места.
Натписи на надгробном споменику не смеју бити такви да вређају било чију националност или верску
припадност или пак да изазивају саблазан или згражавање.
Ако надгробни споменик не испуњава услове из претходног става, лице које га је поставило дужно је да га
уклони или надокнади трошкове његовог уклањања.

Члан 10.
Правила и услове под којима се обављају занатски и грађевински радови, време када се могу обављати, као
и висину накнаде, прописује Предузеће које управља гробљем и они се могу мењати у складу са околностима:
1. Правном лицу, предузетнику или физичком лицу издаје се одобрење за извођење грађевинских радова на
гробљу уз претходно издато писмено одобрење закупца гробног места.
2. Писмено одобрење које се даје извођачу радова садржи услове под којима се обављају радови на гробљу.
3. Ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах обуставити
и о томе обавестити предузеће које одржава гробље.
4. Ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности уметничког и историјског значаја они се
морају без одлагања пријавити предузећу.
5. Извођач радова је дужан да уклони сав отпадни материјал (шут, земља и сл.) са простора гробља и место
извођења радова остави у потпуности исправно, а у случају да не поступи по овој одредби, трошкови
изношења отпада и чишћења биће наплаћени од извођача.
6. У случају оштећења туђег гробног места или било каквог објекта на гробљу (стаза, ограда и сл.) извођач
је дужан да надокнади штету у потпуности.
7. У случају да се извођач не придржава услова и времена предвиђеног за извођење радова, може да му
забрани даље обављање посла и да га удаљи са простора гробља.
8. Забрањено је постављање клупа, столова и сл. као и засађивање дрвећа без одобрења, у противном сви
ови предмети и засади биће уклоњени, а трошкове уклањања ће сносити закупац гробног места.
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Члан 11.
Гробља-споменици културе, спомен-гробнице и споменици и капеле који су проглашени за културно добро-
споменике културе, уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.
Евиденцију о споменицима културе из става 1. овог члана води надлежна установа за заштиту споменика
културе.

Члан 12.
Уређивање и одржавање гробља, делова гробља и гробова бораца врши се у складу са Законом о уређивању
и одржавању гробља бораца.
Гробља и спомен обележја на гробовима бораца који су проглашени за споменике културе уређују се и
одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.

Члан 13.
Пасивна гробља – јеврејска гробља уређују се у складу са овом Одлуком и верским обичајма, средствима каја
се могу обезбеђивати од општине Нови Бечеј, јеврејске заједнице или од других извора у складу са Законом.

III САХРАЊИВАЊЕ
а) Опште одредбе

Члан 14.
Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака умрлог на гробљу које је
у употреби и друге радње које се са тим циљем предузимају.

Члан 15.
Сахрањивање посмртних остатака на гробљу врши се из просторија на гробљу у којима се смештају и чувају
посмртни остаци до сахране (у даљем тексту: капела) или преношењем посмртних остатака од куће умрлог
до гробља на уобичајан начин.
Забрањено је кретање посмртне поворке кроз насељена места где постоји изграђена капела.

Члан 16.
Сахрањивање се може вршити само на гробљу одређеном у члану 3. став 2. ове Одлуке.
Сахрањивање ван гробља (на приватним имањима и сл.) није дозвољено. Уколико се сахрањивање врши ван
гробља, орган Општинске управе надлежан за комуналне послове издаће одговарајући акт лицима која су
сахрањивање извршила да у одређеном року о свом трошку изврше ископавање и премештање посмртних
остатака умрлог на начин прописан ставом 1. овог члана.

Члан 17.
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима и на начин који одговара пијетету
умрлог, достојанству места на коме он почива и уз поштовање сродника умрлог и других особа које су биле
блиске са умрлим.

б) Заказивање и обављање сахране
Члан 18.

Сахрањивање умрлих врши се по одредбама Закона о сахрањивању и гробљима и одредбама ове Одлуке.
Сахрана умрлих врши се по реду умрлих.
Свакој верској заједници допуштено је вршење верских обреда при сахрани умрлог лица.

Члан 19.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим
прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица
која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају.
Када не постоји лице из претходног става или није у могућности да изврши сахрањивање, сахрану ће
извршити Предузеће које управља гробљем у месту где је лице које треба да се сахрани умрло или где су
посмртни остаци нађени.

Члан 20.
Трошкове сахране сноси лице из члана 19. став 1. ове Одлуке, а у складу са Одлуком о социјалној заштити
општине Нови Бечеј, ако не постоје наведена лица, а умрли је имао последње пребивалиште на територији
општине, као и када су посмртни остаци нађени на територији општине Нови Бечеј, а не може се утврдити
последње пребивалиште умрлог.

Члан 21.
Предузеће које управља гробљем дужно је да организује службу за превоз покојника 24 сата дневно и у
обавези је да по позиву лица из члана 22. као и надлежне државне институције (полиције, службе за
социјалну помоћ, геронтолошког центра и сл.) изврши преузимање покојника са места где је смрт наступила,
из болнице или са јавног места.
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Члан 22.
Лица која су дужна да изврше сахрањивање, односно најближи сродници умрлог, дужни су најкасније у року
од 12 сати по утврђеној смрти да пријаве смртни случај Предузећу ради заказивања сахране, преноса
посмртних остатака до капеле и вршења других услуга везаних за сахрањивање.
Ковчег са посмртним остацима може остати у капели или хладњаку најдуже 48 сати, осим када се посмртни
остаци налазе у лименом сандуку и тада се могу чувати и дуже.

Члан 23.
Приликом заказивања сахране Предузећу, обавезно је приложити извод из књиге умрлих, а ако то из било
ког разлога није могуће, обавезно је приложити потврду о смрти коју издаје надлежни лекар.
Сахрана се не може заказати у року краћем од 24 сата од тренутка наступања смрти.

Члан 24.
Приликом заказивања сахране додељује се место где ће покојник бити покопан на парцели која је за то
одређена.
У случају да родбина покојника има закупљено гробно место или гробницу, дужна је да то пријави
службенику за заказивање сахране и са њим изађе на терен како би се установило да не постоје сметње за
обављање сахране ка том месту.
Сагласност за обављање сахране на постојећем гробном месту даје искључиво закупац гробног места.

Члан 25.
У случају да приликом ископавања раке за сахрану, која је већ заказана, дође до било какве препреке, која
не може бити уклоњена пре заказаног термина, у договору са родбином покојника, сахрана ће се обавити у
привремену гробницу.
Преношење покојника из привремене гробнице у гробно место по уклањању сметњи се не наплаћује.

Члан 26.
Породица покојника може извршити сахрањивање покојника у привремену гробницу (привремена сахрана) у
случају да жели да изгради породичну гробницу или у неком другом случају када није могуће одредити место
за сахрањивање.
За привремену сахрану плаћа се надокнада као и за редовну.
Привремена сахрана умрлог уноси се у књигу евиденције.

Члан 27.
Сахране ће се обављати од 01. октобра до 31. марта у времену од 10 до 15 сати, а у осталим месецима
између 10 и 18 сати.
Сахрана по правилу траје један час и за то време имају се обавити све радње везане за сахрану (верски
обред и др.), односно мора се затворити гробно место, обликовати гробна хумка, поставити надгробна
обележја – дрвени симболи (крст, табла, пирамида или сл.) и распоредити донето цвеће и венци.

Члан 28.
У један гроб могу се покопати највише три умрле особе, с тим што би се прва покопала на дубину од 2,4 м.

Члан 29.
У гробницу се може сахранити онолико особа за колико је при изградњи гробнице било предвиђено места.
Умрло лице које се сахрањује у гробницу мора бити смештено у дрвени сандук са лименим улошком.

в) Закуп гробног места
Члан 30.

Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место на за то предвиђеној парцели.
Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.
Гробна места могу бити одвојена (појединачна) или повезана (породична), али не више од три гроба у
једном опсегу.
Гробна места (гробови и гробнице) могу се користити највише у три нивоа по висини.
Умрли чланови једне породице могу се сахрањивати у породична гробна места.

Члан 31.
Гробно место из члана 30. ове Одлуке у закуп даје Предузеће почев од прве сахране, закључивањем
писменог уговора о међусобним правима и обавезама са закупцем гробног места.
Уговор се закључује одмах, а најкасније у року од месец дана од сахрањивања умрлог, на период од 10
година и може се продужити у случају да закупац редовно измирује своје обавезе које произилазе из уговора
о закупу места.
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Закупљено гробно место уређује се изградњом опсега у року од једне године и не може се стављати у правни
промет.

Члан 32.
Висина закупнине за гробно места утврђује се ценовником Предузећа за период обавезног рока почивања од
10 година и може се платити унапред.
Гробно место се може за живота резервисати уз плаћање посебне накнаде.
Средства оставрена од Закупнина односно, накнада за гробно место су наменског карактера и користи се
искључиво за уређивање и одржавање гробља.

Члан 33.
Гробно место код прве сахране даје се у закуп сродницима умрлог по следећем редоследу: супружник умрлог,
дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог, брат или сестра умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана, гробно место се даје осталим сродницима умрлог по крви у
побочној линији до IV степена сродства или брачним друговима сродника.
Изузетно, ако нема лица из става 1. и 2. овог члана, гробно место даје се лицу које обезбеди сахрањивање
умрлог.
Право закупа, може се доделити и по другачијем редоследу у случају да је лице коме припада право на
коришћење гробног места сагласно са тим.

Члан 34.
После прве сахране у исто гробно место могу се, уз писмену сагласност закупца гробног места, сахранити
лица из става 1. и 2. члана 33. ове одлуке.
У случају одсутности закупца гробног места, сагласност дају лица по редоследу сродства из члана 33. ове
Одлуке.

Члан 35.
У случају смрти закупца гробног места, право закупа гробног места припада лицу које је оглашено за
његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе да одреде као пуномоћника
и да примерак пуномоћја, овереног код јавног бележника, доставе Предузећу. У противном то лице у складу
са одредбама Одлуке одредиће Предузеће.

Члан 36.
Посмртне остатке из гроба или гробнице којима је истекао рок обавезног почивања или није измирена
обавеза закупа за претходни период, Предузеће које управља гробљем може у редовном ископавању
преместити у заједничку гробницу, а гробно место ставити у редовну употребу.

г) Ископавање и пренос посмртних остатака
Члан 37.

Ископавање може бити редовно и ванредно (есхумација).
Редовно ископавање спроводи Предузеће које управља гробљем, а у циљу ефикаснијег управљања и
коришћења гробних места.
Ванредно ископавање се врши:
1. ради судских увиђаја,
2. ради преноса посмртних остатака на друго место,
3. ради кремирања посмртних остатака,
4. ради сахрањивања новог умрлог у исти гроб,
5. услед премештања гробља или дела гробља ради спровођења урбанистичког плана.

Члан 38.
Редовна ископавање врши се после 10 година укопа, ако закупац гробног места или гробнице не обнови
плаћање закупнине.
Пре отпочињања редовног ископавања, Предузеће које управља гробљем дужно је да обавести лица која се
старају о гробним местима и гробницама да ће извршити ископ посмртних остатака, ако не изврше своју
обавезу у погледу плаћања закупнине.
Обавештење грађана из претходног става врши се писмено (лично) и истовремено преко средстава јавног
информисања или огласа на огласној табли општине Нови Бечеј, које мора бити истакнуто најмање 30 дана.
У обавештењу мора се назначити рок за измирење заосталих обавеза који не може бити краћи од 60 дана од
тренутка истицања обавештења.

Члан 39.
Посмртни остаци који се ископавају у редовном ископавању сахрањују се у заједничку гробницу која је за то
намењена, а ово се евиндентира у књигу евиденције.



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 72

Члан 40.
Ванредно ископавање (ексхумација) се на писмени захтев или уз писмену сагласност носиоца права закупа
гробног места, може дозволити уз претходно донето решење Комуналне инспекције.
Уз захтев из претходног става мора се приложити:
1. Решење о испуњености услова за вршење ексхумације посмртних остатака које издаје санитарна
инспекција;
2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом гробљу.

IV ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 41.

Време када је гробље отворено за посету је:
- У летњем периоду од 1. априла до 30. септембра од 6 до 21 сат;
- У зимском периоду од 1. октобра до 31. марта од 07 до 18 сати.

Члан 42.
На гробљу је забрањено:
1. Наношење штете надгробним обележјима.
2. Прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада.
3. Гажење, прљање и скрнављење гробних места.
4. Нарушавање мира на гробљу.
5. Увођење животиња.
7. Исписивање увредљивих и непристојних натписа.
8. Држање грађевинског материјала, осим у време извођења радова.
9. Продавање било какве робе без одобрења предузећа.
11. Било какав боравак и задржавање на гробљу у време када је гробље затворено за посету, сходно члану
41.
12. Сечење дрвећа без одобрења Предузећа.
13. Бацање смећа на места која за то нису предвиђена.
14. Певање, галама и пуштање музике.
15. Држање венаца после 40 дана од дана сахране на гробном месту.
16. Постављање клупа, столова, настрешница или било каквих објеката без дозволе Предузећа.

V ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 43.
Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:
1) прихода од продаје комуналних услуга;
2) прихода од:

 закупнине за гробно место
 накнаде за одржавање гробног места
 накнада за резервацију гробног места

4) прихода буџета општине за изградњу инфраструктуре;
5) наменских средстава других нивоа власти;
6) других извора, у складу са Законом.

Члан 44.
Полазећи од Законом прописаних начела за одређивање цена комуналне услуге, Предузећа на основу
елемената за одређивање цена комуналних услуга утврђених законом доноси ценовник за комуналне услуге
из ове Одлуке.
На ценовник Предузећа, осим у делу који се односи на превоз посмртних остатака умрлог, сагласност даје
Скупштина општине Нови Бечеј.
Општина ће посебном Одлуком утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају
субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.

Члан 45.
Једном годишње Предузеће је у обавези да спроведе изјашњавање корисника услуга о квалитету пружања
комуналних услуга из ове Одлуке, електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина није задовољна пруженом услугом Предузећа,
општина покреће поступак преиспитивања рада и налаже му да отклони недостатке који су наведени у
изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.
Уколико Предузеће не поступи у складу са ставом 2. овог члана у погледу отклањања недостатака квалитета
пружене комуналне услуге, општина ће предузети мере у складу са Законом.
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VI НАДЗОР
Члан 46.

О спровођењу ове Одлуке стараће се орган Општиске управе надлежан за комуналне послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунална инспекција.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће:
1. Ако не изда одобрење и не предочи услове из члана 10. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке,
2. Ако врши покопавање посмртних остатака ван гробља које је у употреби (члан 3.),
3. Ако не организује службу за превоз покојника 24 сата (члан 21.),
4. Ако изврши сахрањивање супротно одредбама члана 18. ове Одлуке,
5. Ако не закључи писмени уговор са корисником (члан 31.),
6. Ако не поступи у складу са чланом 37. ове Одлуке,
7. Ако се не стара о уређењу и одржавању гробља (члан 6.),
8. Ако не уклони венце и осушено цвеће са гробља (члан 42. став 1. тачка 15.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 18.000,00 динара.

Члан 48.
(1) Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских
радова - предузетник ако:
1. не уклони сав отпадни материјала настао извођењем радова (члан 10. тачка 5.),
2. оштети туђе гробно место или објекат на гробљу (члан 10. тачка 6.),
3. не изводи радове у складу са датим условима (члан 10. став тачка 7.).
(2) Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских
радова - правно лице за прекршаје из става 1. овог члана.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код извођача занатских радова - правно
лице новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00 динара.

Члан 49.
За следеће прекршаје казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара:
1. Ако поступи супротно одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке,
2. Ако поступи противно одредбама члана 10. став 1. тачка 8. ове Одлуке,
3. Ако врши покопавање посмртних остатака ван гробља које је у употреби ( члан 3.),
4. Ако у року од 12 сати по утврђеној смрти не пријави смртни случај управи гробља ( члан 22. став 1.),
5. Ако поступи противно одредбама члана 42. ове Одлуке.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 8/2017) са свим изменама и допунама.

Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Броj: II-02-352-17/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 3. став 1. тачка 13. и члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11 и 104/16), члана 35. став 2. и 39. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/2013 и
13/2016), члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“, број 13/2018) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист
општине Нови Бечеј", бр. 17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге,

права и обавезе вршиоца који обавља димничарске услуге и корисника услуга на територији општине Нови
Бечеј (у даљем тексту: општина), финансирање обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања
континуитета у обављању димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа општине у случају
прекида у обављању димничарске услуге, надзор над вршењем димничарске услуге, као и друга питања
везана за обављање димничарске услуге.

Члан 2.
Димничарске услуге као комунална делатност, врше се ради обезбеђивања исправног

функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја, као и вентилационих канала и уређаја у циљу
превентивне заштите живота и имовине од пожара и спречавања загађивања ваздуха.

Члан 3.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
- вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима.

Члан 4.
Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење:

 димоводни објекат (димњак) је вертикална, приближно вертикална или хоризонтална
конструкција која продукте сагоревања - димне гасове, у подпритиску или надпритиску,
одводи из ложишног уређаја у спољну средину - атмосферу, односно обезбеђује довод
ваздуха ложишном уређају,

 ложишни уређај је део ложишног система у којем се одвија ложење (сагоревање) чврстих,
течних или гасовитих горива, при чему се производи топлота и настају продукти сагоревања -
димни гасови,

 санација димоводног објекта је извођење потребних радова на постојећем димоводном
објекту како би он испунио неопходне грађевинске, противпожарне и функционално-техничке
захтеве,

 реконструкција димоводног објекта је извођење накнадних радова на постојећем димоводном
објекту, како би се прилагодио захтевима у погледу чврстоће и статичке стабилности и
промене претходних параметара димоводног објекта попут броја прикључака, замене,
односно накнадне уградње димничарских вратанаца, завршних капа и сл.,

 вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор,
инсталација и окно који има сврху принудног или природног проветравања,

 вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или истрошеног
ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз вентилациони канал,

 резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се користи само у
случају ванредних потреба и околности и на кога може да се прикључи ложишни уређај на
чврсто гориво.

Члан 5.
Димничарске услуге у складу са овом Одлуком, могу се поверити вршиоцу који испуњава прописане

услове за обављање ове делатности (у даљем тексту: Вршилац услуге).
Поступак поверавања послова покреће Општинско веће у складу са Законом којим се уређује јавно-

приватно партнество и концесије.

Члан 6.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно корисник стана у

стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и власник, односно корисник
пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти, резервни димоводни објекти, ложишни
уређаји, вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: корисник услуге).

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Члан 7.
Димничарске услуге могу да обављају лица одговарајуће стручности и образовног профила.
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Члан 8.
Вршилац услуге мора да поседује минималну техничку опремљеност:

 Комплет основног димничарског алата и опреме
 Циркулациона пумпа
 Високопритисна пумпа
 Камера за снимање унутрашњости димоводних објеката са видео записом
 Камера за снимање унутрашњости вентилационих канала са видео записом
 Опрема за испитивање непропусности димњака
 Ротациона сајла за скидање смоле у димњацима
 Инструмент за мерење емисија и степена корисности
 Инструмент за утврђивање димног броја
 Рачунар са програмом за вођење евиденције о димоводним системима и ложишним уређајима
 Рачунар са програмом за вођење евиденције о вентилационим каналима и уређајима
 Возило за транспорт радника и алата
 димничарско одело
 заштитну опрему.

Вршилац услуге мора да поседује одговарајући простор за смештај материјала, опреме и алата.

Члан 9.
Вршилац услуге мора да успостави и примењује систем управљања заштитом здравља и безбедности

на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите животне средине и начелима одрживог развоја.

Члан 10.
Вршилац услуге доноси годишњи програм обављања димничарских услуга (у даљем тексту: Програм),

који садржи:
1. обим послова и динамику извршавања димничарских услуга и
2. износ потребних средстава за реализацију Програма.
годишњи Програм доноси се до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Сагласност на Програм даје Општинско веће општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Општинско веће).
До одступања од наведеног рока може доћи у првој години обављања димничарских услуга од стране

Вршиоца услуге.

Члан 11.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у складу са

Програмом, у следећим временским размацима:
1.једном месечно у току целе године димњаци и ложишни објекти и уређаји који припадају

инсталацијама за масовно спремање хране (у хотелу, хостелу и другим објектима за смештај, пекарама,
кланицама итд.),

2.два пута у периоду од 15. октобра до 30. априла димњаци, димноводне цеви и ложишта за парно и
етажно грејање стамбених простора приватних лица, који су у употреби,

3.једном месечно у временском интервалу од 15. октобра до 30. априла димњаци, димноводне цеви и
ложишта за парно и етажно грејање и остале инсталације за заједничко грејање у стамбеним и пословним
зградама, димњаци и димноводне цеви индустријских и занатских постројења и њихова ложишта, као и њима
слични објекти и уређаји који се користе,

4.једном годишње - димњаци циглана и црепана.
5. једном годишње - димњаци стамбених простора приватних лица.
Резервни димњаци и димњаци који се не користе стално, односно на који нису прикључени ложишни

уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.

Члан 12.
Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у следећим временским размацима:

- једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни
вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на његовом врху, у
породичним и вишепородичним стамбеним зградама,

- једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - ХВАЦ клима вентилациони
системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и сл.) и

- свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и вентилатора, у
којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и објекте за масовно припремање
хране).

Члан 13.
Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима врши се једном годишње по престанку грејне
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сезоне.
Приликом спаљивања чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката са вађењем чађи, као и

димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја.
Вађење и спаљивање чађи се не сме вршити за време јаког ветра или када је јака врућина, као и по

изузетно хладном времену и ноћу.
Димничар који врши спаљивање наслага у смислу овог члана дужан је да предузме све потребне

мере заштите и то да:
- у непосредној близини димњака на којем се врши спаљивање има одговарајућу опрему и друга

средства која су потребна за гашење у случају да се запале наслаге;
- провери стање димњака у вези са заштитом од пожара;
- прекине спаљивање ако установи да би могло доћи до већих оштећења или до повећања опасности

од пожара;
- по завршетку спаљивања провери да ли постоји евентуална опасност од пожара и ако постоји, да је

уклони.
Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима у већим стамбеним и другим зградама се

претходно пријављује градској ватрогасној јединици и морају да га врше најмање два димничара.

Члан 14.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне контроле из члана

11. и 12. ове одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја, као и спаљивање чађи, на терет подносиоца захтева.

Члан 15.
Корисник је дужан да обавести Вршиоца услуге најкасније 30 дана пре привременог престанка

коришћења услуга, као и да наведе период у коме неће користити услуге.
Корисници димоводних и ложишних објеката и уређаја који не намеравају користити објекат и уређај

дуже од једне године, дужни су да затраже од Вршиоца услуге печаћење објекта.
Запечаћени димоводни и ложишни објекат и уређај се не сме користити.
За време док је димоводни и ложишни објекат и уређај запечаћен не врши се чишћење и спаљивање

чађи у том објекту, односно уређају, већ само димничарска контрола.

Члан 16.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, корисник може трајно да

откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено обавештава Вршиоца услуге у року од 15 дана од
дана престанка са употребом, а Вршилац услуге је дужан да у даљем року од 15 дана од дана пријема одјаве,
одјављени димњак запечати.

Ако Вршилац услуге утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана употребљавају, извршиће
њихово чишћење и о томе одмах обавестити надлежни орган управе за послове комуналне инспекције.

У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних објеката за које је
отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести Вршиоца услуге.

У случајевима предвиђеним овим чланом Вршилац услуге има право контроле димњака који су трајно
одјављени.

Члан 17.
Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја Вршилац услуге

врши после завршене изградње стамбеног или пословног објекта, односно после завршених накнадно
изведених радова на димоводним објектима и уређајима, а пре издавања одобрења за употребу стамбеног,
односно пословног објекта.

Члан 18.
О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и

уређаја које утичу на употребљивост и сигурност, као што су оштећења (обрушавање, пукотине,
растрешеност и сл.), недозвољени грађевински радови (зазиђивање и сл.), Вршилац услуге је дужан да одмах
обавести корисника услуге, Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације - Одељење у
Зрењанину и надлежну грађевинску инспекцију.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА УСЛУГЕ И КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 19.

Вршилац услуге је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.
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Члан 20.
Вршилац услуге је дужан да донесе годишњи план чишћења и контроле димоводних и ложишних

објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја (у даљем тексту: План), који подлежу редовној
контроли и чишћењу и спаљивању чађи.

На План из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће.

Члан 21.
Вршилац услуге је дужан да на транспарентан начин обавести власника, односно корисника

димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, који подлежу редовној
контроли и чишћењу, односно вађењу и спаљивању чађи, о планираном термину доласка ради обављања
димничарске услуге или да са корисником услуге путем телефона, електронске поште (е-маил), интернета и
слично, договори термин доласка.

Члан 22.
Вршилац услуге је дужан:
- да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом из члана 20.

ове одлуке,
- да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом 21. ове

одлуке и
- да непосредном вршиоцу димничарских услуга обезбеди посебну легитимацију, коју је дужан да

покаже при пружању услуге.
Изглед и садржину легитимације из става 1. алинеја 3. овог члана прописује Вршилац услуге.

Члан 23.
Вршилац услуге је дужан да води евиденцију (контролну књигу или лист) о извршеним димничарским

услугама.
Контролна књига (или лист) води се за сваки димоводни и ложишни објекат и уређај и вентилациони

канал и уређај и садржи:
 улицу и кућни број објекта,
 име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа

који управља зградом,
 број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
 опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног извршиоца димничарске

услуге и
 потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о извршеним димничарским услугама.

Члан 24.
Уз контролну књигу или лист, Вршилац услуге је дужан да води евиденцију димоводних и ложишних

објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се обавезно контролишу и чисте, а која садржи:
- улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно корисника објекта, односно име и презиме лица или назив органа

који управља зградом,
- основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.) и ложишног уређаја

(тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о вентилационим каналима и уређајима (тип, врсту, материјал,
димензије и сл.), који се чисте, односно контролишу,

- напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја,
ванредним догађајима и сл.,

- датум увођења у евиденцију и
- датуме чишћења и контроле.

Члан 25.
Вршилац услуге мора чувати податке о димоводним и ложишним објектима и уређајима и

вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама на прописан начин.
Подаци из става 1. овог члана, морају се чувати и у електронском облику.

Члан 26.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и уређајима и

вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и

уређаја,
3. да омогући вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном годишње по

престанку грејне сезоне, а једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на димоводним објектима и
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уређајима из члана 13. став 3. ове одлуке,
4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја

и
5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге (у складу са чланом 28. ове одлуке).

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Члан 27.
Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:
- прихода од пружања димничарских услуга и
- других извора, у складу са законом.
Сву потребну логистику за почетак обављања димничарских услуга у смислу стварања

организационих услова, као и мера и активности за почетак обављања наведене делатности од стране
Вршиoцa услуге, обезбеђује општина Нови Бечеј.

Члан 28.
Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником на основу елемената за одређивање цена

комуналних услуга утврђених законом.
Ценовник из става 1. овог члана доноси Вршилац услуге, а на исти сагласност даје Општинско веће.
Са корисницима услуга Вршилац услуге закључује уговоре за пружање услуга у складу са законом и

овом одлуком.
Општина ће посебном Одлуком утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају

субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.

V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Члан 29.
Вршилац услуге је дужан да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију Програма из

члана 10. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских услуга.

Члан 30.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду услед ванредне ситуације или других разлога који нису

могли да се предвиде, односно спрече, Вршилац услуге је обавезан да одмах предузме мере на отклањању
узрока поремећаја односно прекида, и то:

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање димничарских услуга,

2. предузме мере које утврде надлежни органи општине.

Члан 31.
У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у случају штрајка

запослених код Вршиоца услуге, Општинско веће предузима оперативне и друге мере којима ће се
обезбедити услови за несметан рад и пословање и обављање димничарских услуга у складу са законом и
овом одлуком.

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Члан 32.
Вршилац услуге је дужан да, у случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга

насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде или спрече, поред
предузетих мера из члана 30. ове одлуке обавести Општинску управу општине Нови Бечеј, Одсек за
инспекцијске послове (у даљем тексту: Општинска управа) о разлозима поремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.

Члан 33.
Кад Општинска управа прими обавештење из члана 32. ове одлуке, дужна је да без одлагања

обавести Општинско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга,
2. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере и
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању димничарских

услуга, као и одговорност за учињену штету.

VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 34.

На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 79

1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Општинске управе,
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и
3. користити их супротно намени.

Члан 35.
Једном годишње Вршилац услуге је у обавези да спроведе изјашњавање корисника услуга о

квалитету пружања комуналних услуга из ове Одлуке, електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина није задовољна пруженом услугом,

општина покреће поступак преиспитивања рада и налаже Вршиоцу услуге да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.

Уколико Вршилац услуге не поступи у складу са ставом 2. овог члана у погледу отклањања
недостатака квалитета пружене комуналне услуге, општина ће предузети мере у складу са Законом.

VIII НАДЗОР
Члан 36.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа општине Нови Бечеј преко Одсека за
инспекцијске послове - комуналних и грађевинских инспектора.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке обавља комунални и грађевински
инспектори.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.

Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац услуге ако:
1. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним временским

размацима ( члан 11 ),
2. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним временским

размацима ( члан 12 ),
3. не врши спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима у прописаним

временским размацима ( члан 13 ),
4. на захтев корисника услуге не изврши контролу исправности димоводних и ложишних објеката и

уређаја и не поступи у складу са чланом 14. ове одлуке,
5. не поступи у складу са чланом 18. ове одлуке,
6. не обавештава кориснике услуге о времену обављања димничарске услуге на начин из члана 21.

ове одлуке,
7. не води евиденцију у складу са чланом 23. и 24. ове одлуке,
8. не чува податке у складу са чланом 25. ове одлуке,
9. не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању димничарских

услуга ( члан 30 ),
10. не обавештава Општинску управу о разлозима поремећаја или прекида у обављању димничарских

услуга, као и о предузетим мерама ( члан 32 ).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 15.000,00 динара.

Члан 38.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге - правно лице ако:
1. не омогући контролу и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих

канала и уређаја и спаљивање чађи у утврђеним временским размацима ( члан 26 )
2. ако димоводне и ложишне објекте и уређаје и вентилационе канале и уређаје, користи супротно

намени, на начин који угрожава безбедност грађана и ствара опасност од пожара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
8.000,00 динара.

XI ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Броj: II-02-352-18/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15) и 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', бр. 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.
Овом одлуком се уређује поступак и начин скидања усева са пољопривредног земљишта у државној

својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде и заштите животне
средине и које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Нови Бечеј, а које без правног основа, односно без закљученог уговора о
закупу или закљученог вансудског поравнања користи правно или физичко лице за пољопривредну
производњу, а за коришћење тог земљишта претходно није извршило обавезу плаћања у складу са Законом.

Ова одлука примењује се и на скидање усева са грађевинског земљишта у јавној својини општине
Нови Бечеј, које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу и које без правног основа
користи правно или физичко лице, а за коришћење тог земљишта претходно није извршило обавезу плаћања
у складу са Законом.

Члан 2.
Скидање усева са пољопривредног земљишта из члана 1. ове одлуке вршиће се као мера обезбеђења

обавезе плаћања за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, односно грађевинског
земљишта које се користи за пољопривредну производњу у јавној својини, без правног основа, у складу са
Законом.

Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу - жетву.
Скидање усева из става 1. овог члана обављаће се уз стручну и техничку помоћ:

1. Радне групе за скидање усева и Пољочуварске службе,
2. представника овлашћене геодетске организације са лиценцом за рад,
3. републичког пољопривредног инспектора, и
4. овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова - Полицијске станице Нови Бечеј.

Члан 4.
Скидање усева врши се на основу одлуке о скидању усева за агроекономску годину, коју на предлог

Радне групе за скидање усева (у даљем тексту: Радна група), доноси Општинско веће општине Нови Бечеј.
Одлука из става 1. овог члана доноси се за појединачне катастарске парцеле, која правна или

физичка лица користе за пољопривредну производњу без правног основа, односно без закљученог уговора о
закупу или закљученог вансудског поравнања.

Предлог одлуке из става 1. овог члана Радна група утврђује на основу документације коју доставља
Општинска управа (записници републичке пољопривредне инспекције, изјаве о коришћењу грађевинског
земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј које се до привођења намени користи за пољопривредну
производњу без правног основа, и др. документације).

Члан 5.
Након доношења одлуке из члана 4. став 1. ове одлуке, Радна група ће издавати налоге за рад

правним и физичким лицима са којима општина Нови Бечеј има закључен уговор за обављање послова
скидања, транспорта, складиштења и продаје усева, и то:
- овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за вршење премера, израду скица премера
површине са које се скида усев, означавање границе парцела са којих се скида усев, и за присуство
приликом скидања усева,
- ангажованом правном, односно физичком лицу за извршавање скидања усева,
- ангажованом правном, односно физичком лицу за транспорт скинутих усева до лица ангажованог за
складиштење усева, и
- ангажованом правном, односно физичком лицу за извршење услуге складиштења и контроле квалитета
скинутих усева, и
- ангажованом правном лицу за продају скинутих усева по тржишним условима.
Радна група обавештава Министарство унутрашњих послова - Полицијску станицу Нови Бечеј и Републичку
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пољопривредну инспекцију о доношењу одлуке из члана 4. став 1. ове одлуке, о датуму, времену и месту
скидања усева.

Члан 6.
Радну групу из члана 4. став 1. ове одлуке решењем образује и именује Општинско веће општине.

У Радну групу из става 1. овог члана именују се:

- члан Општинског већа општине Нови Бечеј,
- помоћник Председника општине задужен за пољопривреду,
- шеф Одсека за инспекцијске послове, и

Начин рада и одлучивања Радне групе уредиће се актом о образовању и именовању.
Административне и стручне послове за потребе Радне групе обавља Општинска управа за привреду.

Члан 7.
Скинути усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, према прописима о складиштењу и

чувању пољопривредних производа о чему ће се старати Радна група.
Ускладиштени усеви ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана ускладиштења бити предати

правном или физичком лицу које докаже да је власник ускладиштених усева и да је измирио обавезу
плаћања за коришћење пољопривредног земљишта, односно грађевинског земљишта у јавној својини
општине Нови Бечеј које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу, без правног
основа, као и да је измирио све трошкове који су настали у вези са скидањем, складиштењем, чувањем усева
и слично.

Уколико, у року од 15 дана од дана ускладиштења усева, лице из става 2. овог члана не пружи доказ
да је власник усева и да је измирио обавезу плаћања за коришћење пољопривредног земљишта, односно
грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј које се до привођења намени користи за
пољопривредну производњу, без правног основа, Радна група ће посебним актом наложити продају скинутих
усева по тржишним условима, и одредити да купац утврђени износ средстава уплати на наменски подрачун
отворен код Министарства финансија - Управа за трезор, односно на уплатни рачун јавних прихода општине
Нови Бечеј, број: 840-745151843-03.

Уколико се ради о непознатом лицу које користи пољопривредно земљиште у државној својини,
односно грађевинско земљиште у јавној својини општине Нови Бечеј које се до привођења намени користи
за пољопривредну производњу, без правног основа, скидање и продаја усева се врше из средстава која се
обезбеђују у буџету општине Нови Бечеј.

Средства остварена од продаје скинутог усева са пољопривредног земљишта у државној својини, по
одбитку трошкова скидања и продаје усева уплаћују се на посебан рачун буџета Републике Србије број: 840-
741522843-14, и распоређују се у складу са чланом 71. Закона.

Члан 8.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-320-31/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон) и члана 95. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-
пречишћен текст), Скупштина Општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 31.05.2018. године, донела
је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА

ШАНДОРФАЛВА, РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА

Члан 1.
Општина Нови Бечеј, Република Србија успоставља пријатељску сарадњу са градом Шандорфалва, Република
Мађарска у областима од заједничког интереса.

Члан 2.
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Сарадња се успоставља на привредним, научним, културним, спортским, васпитно-образовним и на свим
другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси.

Члан 3.
Почетак сарадње означиће се потписивањем Споразума о сарадњи од стране председника Општине Нови
Бечеј и градоначелника града Шандорфалва.

Председник Општине Нови Бечеј овлашћен је да потпише Споразум о сарадњи из претходног става.

Члан 4.
Средства за остваривање сарадње обезбедиће се у буџету Општине Нови Бечеј.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“ а
објавиће се након добијања сагласности Владе Републике Србије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-692-1/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, брoj 88/2011 и 104/2016) и
члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017-
пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници, одржаној дана 31.05.2018. године, донела
је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПАРКИРАЛИШТА ЗА ВРЕМЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

«ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2018»
У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се јавно предузеће «Комуналац» из Новог Бечеја (у даљем тексту: вршилац
комуналне услуге) да за потребе општине Нови Бечеј обави послове комуналне делатности – управљање
јавним паркиралиштима у насељеном месту Нови Бечеј, у одређеном периоду.
Поверене послове из става 1. Јавно предузеће обављаће у време трајања манифестације «Великогоспојински
дани - Госпојина 2018“: 25.08. и 26.08.2018.године, од 15.00 до 23.00 сата.

Члан 2.
Поверени послови обухватају организацију и вршење наплате паркирања моторних возила за посетиоце
манифестације за која се обезбеђују одговарајући отворени и затворени простори:

 на локацији која је Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј предвиђена као радна зона –
теретни терминал у оквиру блока 191;

 простору око фудбалског стадиона у Новом Бечеју;
 простори привредних друштава и установа за које се добије сагласност власника.

Члан 3.
Општина Нови Бечеј сагласна је да, јавно предузеће због недостајућих техничких капациета и кадровске
оспособљености запослених, за обављање повереног посла, може закључити уговоре са подизвођачима
специјализованим за послове управљања јавним паркиралиштима.
Овлашћује се директор ЈП “Комуналац“ да закључи писмене уговоре који проистекну у складу са ставом 1.
овог члана.

Члан 4.
За услуге из ове Одлуке утврђује се посебна цена од 500 динара дневно по возилу.
Средства остварена од обављања поверене комуналне делатности користиће се за финасирање насталих
трошкова, као и трошкова других делатности у складу са допуном Програма пословања, а обезбедиће се у
целости наплатом накнаде од корисника.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 83

Број: II 02-653-13/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 26/2017) 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 21. седници одржаној дана
31.05.2018. године, усвојила је

П Р О Г Р А М
КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ УЛАГАЊА ИЗ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Програм капиталних и других улагања из Одлуке о буету општине Нови Бечеј за 2018. годину.

Члан 2.
Финансијски план израђен је на основу Буџета Општине Нови Бечеј за 2018. годину и обухвата следећа
улагања:

1. КУПОВИНА ОБЈЕКАТА
- Куповина дворишта суда за изградњу паркинга............................................7.200.000,00
- Куповина управне зграде Соколца..............................................................30.000.000,00

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
- Капитални трансфери другим нивоима власти

 Реконструкција топловода у Средњој школи......................... ..........................................2.600.000,00
 Реконструкција расвете у основној школи Милоје Чиплић..............................................2.100.000,00

- Капитална изградња и одржавање зграда и објеката........................11.000.000,00
+ 20.000.000,00

Изградња фискултурне сале у Бочару – Планирана средства ће се користити за израду пројекта фискултурне
сале, као и за иницијално учешће код обезбеђивања средстава од других нивоа власти.

3. СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА
- Реконструкција спортских терена..........................................................5.000.000,00

Средства ће се користити за реконструкцију спортских терена у основним и средњој школи у Новом Бечеју за
потребе Спортске олимпијаде.

- Завршетак куглане у оквиру Дома културе ..................5.000.000,00+4.000.000,00
Средства ће се користити за реконструкцију–завршетак куглане у оквиру Дома културе у Новом Бечеју.

4. КУПОВИНА ОПРЕМЕ – ВИДЕОНАДЗОРА ЗА ОБЈЕКТЕ КУЛТУРЕ
- За потребе објекета културе – зграде Музеја, објеката под заштитом и сличних објеката

планира се куповина опреме за видео надзор ради очувања сигурности и безбедности истих
уз учешће средстава од других нивоа власти....................600.000,00 +400.000,00

5. ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА ,,АРАЧА“
- За опремање локалитета ,,Арача“ планирана су средства за израду пројекта

електроинсталација, пројекта приступног пута и других елемената потребних за отпочињање
радова на Археолошком парку и заштити базилике...................4.000.000,00

6. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДОМА ЗДРАВЉА У НОВОМ БЕЧЕЈУ
- За Дом здравља у Новом Бечеју планира се израда пројектно – техничке документације за

реконструкцију целокупног објекта, како фасаде, тако и унутрашњости........2.500.000,00

6.а.КУПОВИНА ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА
- За Дом здравља у Новом Бечеју се планира куповина возила за превоз пацијената на ди-
Јализу у Зрењанин..........................................................................................4.500.000,00

7. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- Капитална изградња и одржавање путева..................20.000.000,00+5.000.000,00
Предвиђена средства ће се користити за учешће општине код обезбеђивања средстава од других нивоа
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власти по приоритетима који ће се утврдити на нивоу општине, од стране Општинског већа.

Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних прелаза.....19.000.000,00 по
следећем програму:
ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Управљање саобраћајном инфраструктуром
- Одржавање саобраћајне инфраструктуре
- Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних прелаза
- Саобраћајна сигнализација

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о општинским путевима и улицама на територији Општине Нови Бечеј (Службени лист
општине Нови Бечеј) уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање изградња и
реконтрукција општинских путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће
за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева,
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач
општинских путева и улица.

Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
1. коришћење општинских путева и улица;
2. заштиту општинских путева и улица;
3. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
4. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;

5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;

7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким
подацима за исте.

Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.

Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и
улица, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог
извођења.

Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност општинских
путева и улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.

II ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.

Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних објеката;
 преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
 местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;

 чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама земљишног појаса;
 уређење банкина;
 уређење и очување косина насипа, усека и засека;
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 чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;

 поправка путних објеката;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
 чишћење саобраћајне сигнализације;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и објеката
и опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;

 чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и околине;
 кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;

 чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима и
улицама;

2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
 селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;

 замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;

 обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;

 замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
 постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом делу

Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и улице),
јесу нарочито:
 ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
 проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и улице на
краћим деловима пута;

 проширење раскрсница у нивоу;
 замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
 санирање клизишта и одрона;
 санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
 замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута, улице и
путног објекта;

 постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.

Радови на редовном и периодичном одржавању и рехабилитацији:
Радови ће се обаљати на главним насељским саобраћајницама у свим насељеним местима општине Нови Бечеј
у следећим улицама:

Нови Бечеј
 М.Орешковића
 5. Октобра
 Слободана Перића
 Јосифа Маринковића
 Карађорђева
 7. Јула
 Рајка Ракочевића
 Светозара Милетића
 Жарка Зрењанина
 Милорада Попова и око Дома здравља
 Соње Маринковић
 М. Тита
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 Петра Драпшина
 И.Л.Р.
 Вука Караџића
 Скадарска
 Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме)
 Саве Ковачевића
 Тозе Марковића
 Вашарска
 Партизанска
 Ужичка
 8. Марта
 Чика Љубина

Ново Милошево
 Аркадија Попова
 Братства и јединства
 Ђорђа Јовановића
 Партизанска
 Бранка Радичевића
 Васе Стајић
 Косовска
 Генерала Драпшина
 Лазе Пајић
 Уска
 Станаћев Драге
 Серво Михаља
 Бориса Кидрича
 Васе Стајића
 Змај Јовина

Кумане
 М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића)
 Љубице Одаџић
 Железничка
 Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић)
 1. маја
 Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца)
 Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита)
 Матије Гупца и Цветозара Чолића
 Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића)
 7. Јула

Бочар
 М. Тита
 Војвођанска
 Југословенска
 Змај Јовина
 Жарка зрењанина
 Виноградарска

Радови на појачаном одржавању
Радови ће се обаљати на следећим саобраћајницама:
Нови Бечеј

 Тапаи Шандор од улице Н.Фронта до улице П.Шандора
Бочар

 Ђуре Јакшић,Жарка Зрењанина
Кумане

 Светозара Чолића

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о општинским путевима и улицама на територији Општине Нови Бечеј (Сл. Гласник општине Нови
Бечеј) уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање изградња и реконтрукција
општинских путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
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Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће
за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева,
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач
општинских путева и улица.

Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
1. коришћење општинских путева и улица;
2. заштиту општинских путева и улица;
3. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
4. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;

5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;

7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким
подацима за исте.

Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.

Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и
улица, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог
извођења.

Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност општинских
путева и улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.

II ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.

Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних објеката;
 преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
 местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;

 чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама земљишног појаса;
 уређење банкина;
 уређење и очување косина насипа, усека и засека;
 чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;

 поправка путних објеката;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
 чишћење саобраћајне сигнализације;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и објеката
и опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;

 чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и околине;
 кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;

 чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
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1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима и
улицама;

2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
 селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;

 замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;

 обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;

 замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
 постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом делу.

Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и улице),
јесу нарочито:
 ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
 проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и улице на
краћим деловима пута;

 проширење раскрсница у нивоу;
 замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
 санирање клизишта и одрона;
 санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
 замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута, улице и
путног објекта;

 постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.

Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације:
Радови ће се обаљати на главним,сабирним и приступним насељским саобраћајницама у свим насељеним
местима општине Нови Бечеј.

Радови обухватају:
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Бојење средишњих линија на коловозу , ширине 12 цм по СРПС.U.S4.223 стандарду за хоризонтално
обележавање коловоза
Обележавање пешачких линија и линија за заустављање (СТОП), на коловозу по СРПС.U.S4.227 стандарду
за хоризонтално обележавање коловоза.
Обележавање пешачких линија хладном пластиком -танкослојном структурална пластика СРПС U.S4.227

Демаркирање ознака на коловозу машинским путем
Обележавање једносмерних стрелица на коловозу по СРПС.U.S4.229 стандарду за хоризонтално
обележавање коловоза.
Обележавање и постављање вибрационих трака преко целе ширине саобраћајне траке 2.50м
Обележавање БУС стајалишта на коловозу по СРПС.U.S4.233 стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.
Обележавање натписа на коловозу „ ШКОЛА“ V-26.4 по СРПС стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.

У следећим улицама:
Нови Бечеј

 Маршала Тита
 Петра Драпшина
 Иве Лоле Рибара
 Народног Фронта
 Чика Љубина
 7.Јула
 Скадарска
 Вука Караџића
 Рајка Ракочевића
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 Милорада Попова
 Жарка Зрењанина
 Јосифа Маринковића
 Локални пут Ново Милошево-Бочар

Зоне школа и предшколских установа у свим насељеним местима.
Испорука и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације (табли саобраћајних знакова фолије 1,2,3
класе) на свим саобраћајницама на територији општине Нови Бечеј.

Испорука и уградња саобраћајне опреме наглавним насељским саобраћајницама

Испорука и уградња гуменог принудног успоривача брзине(сегмент 960 x1000 x50)
Испорука и уградња гуменог принудног успоривача брзине(крајњи сегмент 960 x175 x50)
Испорука и уградња маркера за обележавање коловоза(црвено-бели)
Испорука и уградња саобраћајног огледала Fi 600 mm
Испорука и уградња саобраћајног огледала фи 800мм
Испорука и уградња флексибилног пластичног стубића висине 750мм
Испорука и уградња заштитне одбојне ограде

- Одржавање путева у зимским условима...................................................5.000.000,00
- ЈКП ,,Комуналац се бави одржавањем путева у зимским условима према следећем

ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

Законом о јавним путевима „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 101/05 од 21.11.2005. 123/2007, 101/2011 и
93/2012. је одређен правни положај јавних путева, извор и начин финансирања, заштите и одржавања
јавних путева.
Приликом одржавања путева у зимском периоду потребно је држати се одредби следећих закона и
правилника:
Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005. 123/2007, 101/2011 и 93/2012.)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл. Гласник РС 101/05, Сл. Гласник РС 41/2009. 53/2010 и
101/2011Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004);
Правилник о одржавању државних путева (Сл гласник РС бр. 2/1993.) Закон о безбедности саобраћаја и
Закон о путевима захтева да се саобраћај на путевима несметано и безбедно одвија у свим годишњим
добима.
За успешно спровођење свих активности и обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја
обавезно је благовремено сачинити план одржавања путева, „План рада зимске службе“ .

КЛАСИФИКАЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА

Мрежа путева и улица су у зависности од обима саобраћаја и значаја пута у систему комуникација деле на
одређене приоритете.
У случају да се при интензивнијим и дужим падавинама и вејавицама не може се одржавати стална
проходност са расположивом механизацијом и средствима, треба обезбедити приоритете обезбеђења
проходности путева у зависности од значаја пута и интензитета саобраћаја.
Путеви са савременим коловозом, који су у надлежности Јавног предузећа, су разврстани у три приоритета.

I највиши приоритет, са гледишта зимског одржавања, је резервисан за саобраћајнице које морају бити
проходне и пружати одговарајући ниво услуге без обзира на напоре и средства који су за то потребни.
Путеви I приоритета су општински путеви и главне насељске саобраћајнице у насељима, саобраћајнице на
којима се одвија линијски превоз путника. Коловоз се чисти и посипа са соли тако да се омогући обављање
саобраћаја уз смањену безбедну брзину у отежаним условима(снег на коловозу, поледица, ниске
температуре, слаба видљивост и сл.) на макс. 40км/час.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 8 часова од момента настајања потребе за интервенцију механизације.

II приоритета Коловоз се чисти од снега, а посипање се врши само на опасним кривинама, раскрсницама са
већим интензитетом саобраћаја и успонима и тиме омогућује проходност, али тек након чишћења путева
првог приоритета, дакле са закашњењем. Надзорни орган ће на овим путевима, када то услови диктирају
(појава ледене кише и стварања ледене коре), одобрити употребу соли уз сталну присутну чињеницу да
треба крајње рационално трошити со.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 16 часова од момента настајања потребеза интервенцију механизације.
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III приоритета су стамбене улице, пешачке зоне и стазе и паркинзи који не припадају једној од прва два
приоритета програмом зимске службе, а чишћењу се приступа по престанку падавина односно након
завршног чишћења путева првог и другог приоритета, с тим што прекид саобраћаја не сме бити дужи од 8
сати.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 24 часа од момента настајања потребеза интервенцију механизације.

ОПШТИНСКИ ПУТ НОВО МИЛОШЕВО - БОЧАР
Општински путеви су јавни путеви који повезују насеља на територији С.О. Нови Бечеј. Општински путеви
служе за одвијање јавног саобраћаја, па према томе морају да испуњавају основне захтеве које прописује
Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о основним условима које јавни путеви
морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја. Проходности ових путева пре свега мора бити
обезбеђена у току 24часа и има ранг првог приоритета.

СПИСАК УЛИЦА СА ПРИОРИТЕТИМА

НОВИ БЕЧЕЈ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
 М.Орешковића 1 860 м
 5. Октобра 1 650 м
 Слободана Перића 2 700 м
 Јосифа Маринковића 2 750 м
 Карађорђева 2 650 м
 7. Јула 500 м
 Рајка Ракочевића 990 м
 Светозара Милетића 650 м
 Жарка Зрењанина 660 м
 Милорада Попова и око Дома здравља 1 000 м
 Соње Маринковић 825 м
 М. Тита 830 м
 Петра Драпшина 1 200 м
 И.Л.Р. 1 930 м
 Вука Караџића 400 м
 Скадарска 150 м
 Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме) 180 м
 Саве Ковачевића 1035 м
 Тозе Марковића 450 м
 Вашарска 1050 м
 Партизанска 430 м
 Ужичка 595 м
 8. Марта 200 м
 Чика Љубина 890м
 Петефи Шандора 634м

26211 м
II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Боре Главашког 2 055 м
 Штросмајерова 2075 м
 Бранка Радичевића 1170 м
 Хајдук Вељкова 610 м
 7. Јула(од Ј. Маринковића до Ј. Веселиновића) 525 м
 Светозара Марковића 750 м
 Паве Сударски 235 м
 Живе Гурјанова 170 м
 Његошева (од ЈНА до Н. фронта) 220 м
 1. Маја 640 м
 Радничка 1405 м
 Милоје Чиплић 900 м
 Речо Антала 915 м
 Саве Ковачевића 900 м
 Тозе Марковића 430 м
 Светозара Кромпића 730 м
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 Пролетерска 650 м
 Петефи Шандора (од Чика Љубине до Милоја Чиплића) 420 м
 Ј.Н.А. 1160 м
 Бригадира Ристића 1315 м
 Змај Јовина 1460 м
 Народног фронта 1030 м
 Арачка 750 м
 Обилићева 620 м
 Ивана Милутиновића 615 м
 Чика Љубина (од П. Шандора до Железничке) 525 м
 Александра Берића 250 м
 Банатска 165 м
 Миливоја Калезића (до долме) 540 м
 Дејана Лекића 85 м
 Стевана Дороњског 260 м
 Артиљеријских бригада 300 м
 Марка Перичина Камењара 290 м

19 970 м

III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 27 525 м

БОЧАР
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
Локални пут Ново Милошево –Бочар 4750,00 м
 М. Тита 730 м
 Војвођанска 150 м
 Југословенска 1 150 м
 Змај Јовина 270 м
 Жарка зрењанина 830 м
 Виноградарска 495 м

3 625 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Петефи Шандора 830 м
 Светозара Милетића 1 300 м
 Партизанска 585 м
 Кикиндска 480 м
 Трг ослобођења 325 м

3 520 м

III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 7 245 м

НОВО МИЛОШЕВО
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Аркадија Попова 2885 м
 Братства и јединства 245 м
 Ђорђа Јовановића 1785 м
 Партизанска 245 м
 Бранка Радичевића 2395 м
 Васе Стајић 235 м
 Косовска 200 м
 Генерала Драпшина 880 м
 Лазе Пајић 1235 м
 Уска 1225 м
 Станаћев Драге 1260 м
 Серво Михаља 390 м
 Бориса Кидрича 400 м
 Васе Стајића 135 м
 Змај Јовина 1300 м
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14 815 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића 1115 м
 Соње Маринковић 1335 м
 Петра Плавкића 1015 м

3 465 м

III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 20 400 м

КУМАНЕ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
 М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића) 700 м
 Љубице Одаџић 740 м
 Железничка 740 м
 Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић) 1250 м
 1. маја 360 м
 Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца) 260 м
 Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита) 260 м
 Матије Гупца и Цветозара Чолића 1620 м
 Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића) 240 м
 7. Јула 900 м

11 775 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића 1625 м
 Бориса Кидрича и Ј.Н.А. 1490 м
 Партизанска 1590 м

4 705 м

III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 9 750 м

- Пројектно планирање саобраћајне инфраструктуре...........10.000.000,00+ 4.000.000,00
Код пројектног планирања саобраћајне инфраструктуре се планира пројектовање саобраћајница код Дома
здравља, пројектовање путева и стаза у улици Иве Лоле рибара у Н. Бечеју, кружни ток у Куману, пешачке
стазе у Бочару, аутобуска стајалишта...

- Прибављање зграда и објеката–двориште суда, Житни магацин Ново
Милошево..............................................................................8.000.000,00

8. УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ–Савет за безбедност саобраћаја

- Текуће поправке и одржавања локалних улица и путева................1.000.000,00
Средства се користе за поравке и одржаваље локалних улица и путева у виду санирања ударних рупа,
равнање банкина...по приоритетима које утврђује Општинско веће.

9. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

- Парк природе Бисерно острво.............................................................................820.000,00
Средства се користе за одржавање парка природе ,,Бисерно острво“ о којем се стара ЈКП ,,Комуналац“ из
Бечеја.

- Одржавање ветрозаштитних појасева................................................................380.000,00
Средства се користе за редовно одржавање ветрозаштитних појасева и подразумевају машинску обраду
земљишта на којем се налазе засади, попуњавање недостајућих садница, ручно окопавање и заливање и за
тадове на санацији заштићеног природног добра ,,Стари храст“.

10. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

- Текуће поправке и одржавања..................................................................7.000.000,00



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 93

Средства се користе за текуће поправке и одржавања у свим насељеним местима за објекте кишне и фекалне
канализације. Ообјектима се брине ЈКП ,,Комуналац“.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
План управљања отпадним водама за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар обухвата:

Канализациона мрежа – Нови Бечеј

- Канализациона мрежа отпадних вода насељеног места Нови Бечеј је укупне дужине 20,4 км. Укупан
број канализационих прикључака износи 1579 комада , од тога је на канализациону мрежу
прикључено 1427 домаћинстава и 152 правних лица. За ефикасно функционисање мреже потребно је
решавати загушења канализационе мреже. За решавање тог проблема током 2017 - те године
узимајући у обзир претходне године рада планирамо 55 пута ангажовање аутоцистерне,

- Редовно и ванредно сервисирање три потисне пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА снаге 5,5 kW на
постројењу„ПУТОКС 2000“. Током године планирано је редовно сервисирање сваке пумпе на
шестомесечном нивоу као и шест ванредних сервисирања,

- Редовно сервисирање два електромагнетна мерача протока MAG 5100W са сигнал конверторима MAG
5000 у ремоте изведби произвођача „Siemens“ на потисним цевоводима пумпи из постројења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) редовно сервисирање једанпут годишње и једно ванредно
сервисирање,

- Чишћење канализационих шахтова примарне канализационе мреже на главним водовима
канализационе мреже у улици Иве Лоле Рибара, ЈНА, Петефи Шандора, Петра Драпшина, Народног
фронта, Вука Караџића, 7. Јула и Речо Антала,

- Санација канализационих шахтова чије је оштећење детектовано и утврђено приликом редовне
контроле на целој канализационој мрежи санација обухвата поправак доњег дела шахта: зида шахта,
кинете те елиминација цурења фекалних вода ван шахта,

- Санација канализационих шахтова чије је оштећење настало услед оштећења и улегнућа коловоза,
крађе поклопаца и других непредвиђених узрока и околности,

- Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала шушањског слива које обухвата следеће
улице:
1. Петефи Шандора од Маршала Тита до Милоје Чиплића,
2. Народног фронта од Маршала Тита до Његошеве,
3. Иве Лоле Рибара од Петра Драпшина до Речо Антала,
4. ЈНА од Маршала Тита до Речо Антала.

Канализациона мрежа – Ново Милошево

- Канализациона мрежа отпадних вода насељеног места Новo Милошево је укупне дужине 49,1 км
(гравитациона 3,5 км. и под притиском 45,6км.) Укупан број канализационих прикључака износи 527
комада , од тога је на гравитациону канализациону мрежу прикључено 142 корисника и 385
корисника на мрежу под притиском. За ефикасно функционисање мреже потребно је решавати
загушења гравитационе канализационе мреже. За решавање тог проблема током 2017 –те године
узимајући у обзир претходне године рада планирамо 55 пута ангажовање аутоцистерне.

- Редовно и ванредно сервисирање две потисне пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА снаге 5,5 kW на
постројењу„Мокра поља“ и осам потисних пумпи ГРУНФОС 1,1 kW на подстаницама у улици Бранка
Радичевића. Током године планирано је редовно сервисирање сваке пумпе на шестомесечном нивоу
као и два ванредна сервисирања,

- Одмуљивање два сабирна и преливна базена и кошење трске на три колекторска базена система
„Мокро поље“,

- Чишћење канализационих шахтова примарне канализационе мреже на главним водовима
канализационе мреже у улици Маршала Тита, ЈНА, Петра Плавкића, Трга палих хероја,стадион
фудбалског клуба Војводина и Николе Тесле(углавном гравитациона мрежа). Чишћење сабирног
постројења код потисних пумпи иза стадиона,

- Санација канализационих шахтова чије је оштећење детектовано и утврђено приликом редовне
контроле на целој канализационој мрежи санација обухвата поправак доњег дела шахта: зида шахта,
кинете те елиминација цурења фекалних вода ван шахта,

- Санација канализационих шахтова чије је оштећење настало услед оштећења и улегнућа коловоза,
крађе поклопаца и других непредвиђених узрока и околности,

- Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала слива које обухвата следеће улице:
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1. ЈНА од Маршала Тита до Иве Лоле Рибара,
2. Иве Лоле Рибара од ЈНА до Пионирска тј.до ободног канала око села,
3. Ђура Јакшић од ЈНА до Пионирске,
4. Соње Маринковић од Маршала Тита до Бранка Радичевића и јамура,

У насељеним местима Кумане и Бочар нема канализационе мреже.

Атмосферски канали

Чишћење, одмуљивање и инвестиционо одржавање атмосферских канала у свим улицама у насељеним
местима Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар у складу са потребама.

- Капитално изградња зграда и објеката.................................7.000.000,00+32.000.000,00
Средства ће се користити за оизградњу зграда и објеката који се налазе у систему атмосферске и фекалне
канализације (црпне станице, шахтови примарне мреже, главни колектори по указаним приоритетима).

11. ОДВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПОРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

- Израда и одржавање каналске мреже.............................................................8.000.000,00
Средства ће се користи за одржавање постојеће и изградњу нове каналске мреже на терирорији све четири
катастарске општине. Поред каналске мреже, средства ће се користити и за пратеће објекте на каналској
мрежи ( пропусти, уставе...), а радови се изводе у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

12. ИЗРАДА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ПРОПУСТА

- Текуће поправке и одржавања.................................................5.500.000,00+5.000.000,00
Средства ће се користити за атарске путеве у оквиру потеса по указаним приоритетима.

13. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ

- Текуће одржавање опреме и објеката.............................................................1.000.000,00
Средства се користе према приоритетима.

- Материјал..............................................................................................................200.000,00

14. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
- Одржавање по насељеним местима.................................................................7.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Програм одржавања јавних зелених површина за насељено место Нови Бечеј, Ново Милошево,
Кумане и Бочар.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.

План одржавања јавних зелених површина за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата:

План одржавања јавних зелених површина за насељено место Нови Бечеј и Кумане

1. Површине које се косе ручном самоходном косилицом

1. Видиковац: Површине око тениског терена, кошаркашког терена, терена за мали фудбал на песку и
одбојку, 5м ширине дуж стопе насипа.

2. Улице: Маршала Тита до Вука Караџића, Жарка Зрењанин до Светозара Милетића и Иве Лоле Рибара
до Петра Драпшина, 2556,35 м2 одузима се 50% због дрвећа.

3. Улица Петра Драпшина од Вука Караџића до Иве Лоле Рибара обе стране се косе.
4. Улица Маршала Тита од Вука Караџића до поште.
5. Од Манастира до Уставе круна насипа у дужини од 535,89 м 1м лево и 1м десно од стазе.



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 95

Ред.бр. Место кошења Површина м2 Број кошења
1. Видиковац 1889,09 6
2. Плажа 4574,91 8
3. Горњи део Тиског кеја 4134,36 27
4. Доњи део Тиског кеја 4274,61 27
5. Стамбена код Тиског кеја 1596,96 11
6. Стамбена код општине 1896,23 10
7. Око Дома здравља 1322,23 10
8. Манастир и око манастира 2348,51 10
9. Општина 246,03 8
10. Улице 1278,175 8
11. Аутобуска станица 253,11 14
12. Стара аутобуска 322,54 12
13. Парк 1119,78 12
14. Кружни ток 3960,25 7
15. Улица М. Тита 298,36 9
16. Круна насипа 1071,71 5
17. Кумане - центар 6679,35 8

2. Површине које се косе, моторним чистачем (тримером са силком)

Ред.бр Место кошења Површина м2 Број кошења

1. Вука Караџића – од М. Тита до Скадарске 2232,89 10
2. Светозара Милетића од В. Караџића до М. Попова 754,1 8
3. Соње Маринковић од В. Караџића до Ж. Зрењанина 789,52 8
4. Маршала Тита од В. Караџића до Народног Фронта 273,22 6
5. Жарка Зрењанина од С. Милетића до Скадарске 572,07 8
6. Косина – Насип лева страна ка Манастиру до манастира 1331,54 6

7. Косина - Насип бетонски десна страна ка манастиру до
манастира (фугне) 256,33 4

8. Кумане 796,65 6

3. Површине које се косе, тракторском самоходном косилицом – Викинг

Ред.бр Место кошења Површина м2 Број кошења

1. Од скеле до прве попречне стазе 4029,2 5
2. Од прве попр. стазе до друге поп. стазе 3558,4 5
3. Од друге попр. стазе до чуварнице за чамце 3323,6 5
4. Од чуварнице до амфитеатра 470,36 5
5. Од амфитеатра до краја плаже 3620,25 8
6. Трим стаза 4286,36 8

4. Одржавање тримером ивице травњака

Ред.бр. Место рада Дужина у м Број сечења

1. Ивица на кеју од Туристичке до Амфитеатра 2276,5 3
2. од Амфитеатра до Манастира 642,5 1

5. Зaливање кеја аутоматско заливање

Ред.бр. Место заливања запремина
воде м³ Број

1. Заливни систем код Дома здравља 929 Од априла до новембра
2. Заливни систем код Дома културе 1825

6. Одржавање цветних површина
Ред.бр. Место цветњака Површина м2 Број операција
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1. Цветњак код робне куће 1 101,85 2
2. Цветњак код робне куће 2 125,00 2
3. Цветњак код робне куће 3 70,58 2
4. Цветњак код споменика 44,00 2
5. Цвертњак код Аутобуске станице 31,89 2
6. Цветњак код дома здравља 19,31 2
7. Цветњак код дома здравља ближе апотеци 28,26 2
8. Цветњак код Хотела Тиски Цвет 25,36 2
9. Цветњак на косини кружног тока 67,00 2
10. Цветњак на кружном току 53,00 2
11. Цветњак преко пута општине 10,01 2
12. Цветњак код црвене зграде 49,76 2
13. Цветњак у улици С. Милетића код старе бензиске 55,00 2
14. Округле жардињере на кеју комада 17 2
15. Правоугаоне жардињере комада 117 2
16. Цветни аранжман у облику пирамиде комада 28 2

7. Одржавање жардињера

Ред.бр. Операције рада комада Број
Операција

1. Саксије за Постављање на општину–жардињере 45 1
2. Саксије за Постављање на Туристичкој организацији - жардињере 40 1
3. Саксије за Постављање на Туристичкој организацији округле 25 1
4. Саксије за Постављање на канделаберима округле - Тиски Кеј 150 1

5. Саксије за Постављање на канделаберима округле - у улици Иве Лоле Рибара
код школе 24 1

6. Саксије за Постављање на Стадиону - жардињере 17 1
7. Цвеће посађено у жардињерама око Дома културе 86 1
8. Цвеће посађено у жардињерама око Дома здравља 230 1
9. Цвеће посађено у жардињерама на Герберовом блоку 22 1
10. Цвеће посађено у жардињерама на кружном току 66 1

11. Цвеће посађено у жардињерама код Војвођанске банке и трафика на уласку у
парк 36

1

8. Орезивање живе ограде

Ред.бр. Место рада на живој огради
површина
под живом
оградом м2

Број

1. Ул. Соње Маринковић - орезивање 68,84 2
2. Ул. Револуције - орезивање 10,82 2
3. Код Амфитеатра - орезивање 92,86 1
4. Парк шимшир - орезивање 151,61 2
5. Парк Сириска ружа - орезивање 79,28 2

9. Фарбање канделабера, клупа, жардињера и кугли

Ред.бр. Операције рада Број објеката Број Операција

1. Фарбање са шмирглањем жардињера 117 2
2. Фарбање Канделабера на Тиском Кеју 40 1
3. Фарбање кугли у граду 243 2
4. Фарбање амфитеатра и споменика 1 2
5. Фарбање клупа на кеју и по граду 74 1

План одржавања јавних зелених површина за насељено место Новo Милошево и Бочар
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1. Површине које се косе, моторним чистачем (тримером са силком)

Ред.бр. Место кошења Површина м2 Број кошења

1. Парк у центру (око дрвећа) 432,12 6
2. Бочар - парк у центару (око дрвећа) 754,18 6
3. Рукометни и кош. стадион 289,46 6
4. Мокра поља 4273,22 2

2. Површине које се косе, тракторском косилицом

Ред.бр. Место кошења Површина м2 Број кошења

1. Од улаза у село до излаза (Банкине поред пута)
Ново Милошево

8058,60 4

2. Од кружног токаНово Милошево до улаза у село Бочар
(Банкине поред пута)

8756,42 4

3. Излази из села преко пружног прелаза 2716,54 4

3. Орезивање живе ограде

Ред.бр. Место рада на живој огради
Површина под
живом оградом

м2
Број

1. Орезивање парка Ново Милошево 46,12 2
2. Орезивање парка Бочар 74,54 2

4. Фарбање канделабера, клупа, жардињера и кугли
Ред.бр. Операције рада Број објеката Број Операција
1. Фарбање са шмирглањем клупа 12 2
2. Фарбање канделабера у парку 14 1
3. Фарбање кугли у центру 64 2

План одржавања јавних зелених површина за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар
обухвата и:

- Набавку расада и семења,
- Набавку хемијских производа за заштиту биља, биолошка средства,
- Набавку супстрата за производњу биља и
- Набавку ђубрива.

15. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- Одржавање по свим насељеним местима...............................3.000.000,00

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.

План одржавања чистоће на површинама јавне намене за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново
Милошево и Бочар обухвата:

План одржавања чистоће на јавним површинама за насељена места Нови Бечеј и Кумане

1. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Нови Бечеј

Ред.бр. Место чишћења Површина
м2 Број чишћења

1. ул. Жарка Зрењањина 1302,62 106
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2. ул. Петра Драпшина 146,00 106
3. ул. Иве Лоле Рибара 292,00 106
4. ул. Маршала Тита 614,96 106
5. Гимназијска 705,46 106
6. Трг Ослобођења плато 781,05 106
7. Парк 3038,28 265
8. ул. Петра Драпшина 539,69 106
9. ул. Иво Лоле Рибара 376,9 106
10. ул. Соње Мринковић 1366,13 26
11. ул. Вука Караџића 632,07 106
12. ул. Жарка Зрењањина 1195,46 106
13. ул. Маршала Тита 1426,57 106
14. Кеј Горњи Део стазе и боксови 3366,45 10
15. Кеј Доњи Део стазе 2205,69 10

Редни бр. 1 – 6. Тротоари у улицама се чисте два пута недељно. Има 53 недеље тј. 159 пута годишње.
Редни бр. 7. Парк се чисти 5x недељно тј. 53 недеље пута 5 дана тј. 265 чишћења. Плато испред парка се
чисти сваки дан.

Редни бр. 8 – 13. Коловоз у овим улицама чисти се два пута недељно

Чишћењем обухваћен је ужи део центра са Тиским кејом
- Жарка Зрењанина чисимо до Светозара Милетића,
- Маршала Тита до Вука Караџића,
- Иве лола Рибара до Петра Драпшина,
- Соње Маринковић од Жарка Зрењанина до Вука Караџића,
- Петра Драпшина од Раднишког дома до Иво Лоле Рибара.

2. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина Нови Бечеј

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина
м2

Број чишћења
и сакупљања

1. Сакупљање лишћа са зелених повшина 10610,1 36

3. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Кумане

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина
м2

Број чишћења
и сакупљања

1. Чишћење површина до поште, поред цркве, плато испред
омладинског дома и робне куће. Сакупљање смећа. 2673,15 106

4. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, за насељено место Кумане

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина
м2

Број чишћења
и сакупљања

1. Сакупљање лишћа са зелених повшина 3669 36

План одржавања чистоће на јавним површинама за наељена места Ново Милошево и Бочар.

1. Чишћење улица без одвожења смећа занасељено место Ново Милошево

Ред.бр. Место чишћења Површина
м2 Број чишћења

1. ул. Маршала Тита 1518,84 106
2. ул. Васе Стајић 800,00 106
3. ул. Омладинска 116,00 106
4. ул. ЈНА 682,00 106
5. Парк у центру села 2880,00 106
6. Пијаце плато 1350,00 106
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7. Парк око дома пензионера 412,00 265
8. ул. Николе Тесле 572,00 106
9. Котарка плато 300,00 106
10. Аутобуска стајалишта 366,00 26
11. Дворац плато 632,00 106
12. Бунари Плато 195,00 106

Редни бр. 1 – 4. Тротоари у улицама се чисте пет пута недељно. Има 53 недеље тј. 265 пута
годишње.
Редни бр. 7. Парк се чисти 5x недељно тј. 53 недеље пута 5 дана тј. 265 чишћења. Плато испред
Пијаце се чисти сваки дан.
Редни бр. 8 – 12. чисти се два пута недељно.

2. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, НовоМилошево

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина м2 Број чишћења и
сакупљања

1. Сакупљање лишћа са зелених повшина 3292,00 80

3. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Бочар

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина м2 Број чишћења и
сакупљања

1. Чишћење површина у центру села око поште, пијаце,
Дома здравља. Сакупљање смећа на овим површинама. 1871,42 265

4. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, за насељено место Бочар

Ред.бр. Место сакупљања лишћа Површина м2 Број чишћења и
сакупљања

1. Сакупљање лишћа са зелених повшина 2712 80

16. ЗООХИГИЈЕНА
- Уклањање животињских лешева..................................3.000.000,00

Животињски лешеви се уклањају у сва четири насељена места по пријави власника.

- Хватање паса луталица............................................. 2.000.000,00
Хватање се обавља у сва четири насељена места по пријавама и спроводи се периодично од стране
ЈП,,Комуналац“.

- Сузбијање комараца и амброзије................................6.000.000,00

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У 2018.ГОДИНИ

Обољења која преносе комарци представљају озбиљну опасност за јавно здравље, о чему сведочи и
епидемија енцефалитиса Западног Нила која се пре две године појавила у нашој земљи са већим бројем
смртних последица, а већ дужи низ година редовно се јавља у земљама у окружењу. Једини начин
спречавања оваквих појава је одржавање бројности комараца испод критичне бројности што подразумева
примену савремених метода сузбијања.Да би се планирани радови реализовали на задовољавајућем нивоу
током сезоне и имали високу ефикасност, од велике је важности да они почну на време, већ у марту месецу.
Због тога је неопходно да се средства у буџету за ове намене планирају правовремену.
У складу са Средњорочним пројектом интегралног сузбијања комараца и програмом Удружења за заштиту
животне средине „Панонија асоцијација“, на простору Општине Нови Бечеј у 2017.години предлаже се
системски организован рад на заштити здравља грађана кроз реализацију следећих послова:

Ларвицидни третмани кућних комараца:
Третмани кућних комараца у извориштима типа куће и окућнице (бурад са водом, септичке јаме, кишничаре,
подруми са водом и др.), таблетама Бти и Бс које се дистрибуирају угроженим објектима (грађанима) на
простору општине у периоду од почетка године до априла. Грађани врше апликацију овог биолошког
препарата у сопственим извориштима, у периоду од априла до септембра, по приложеном упутству и
сугестијама које стручњаци Асоцијације дају преко медија. На овај начин планиран је утрошак од 400
паковања таблета са 30 комада таблета у паковању, што је довољно за просечно домаћинство током целе
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сезоне, а у циљу превентивног делованаја и редукције бројности кућних комараца на толерантан ниво. На
овај начин се значајно смањује потреба за третманом одраслих комараца овог типа, и то применом
наведених еколошких срадстава, на рационалан начин.
Третмани кућних комараца у извориштима типа баре и канали на јавним површинама, канализационе мреже
(шахтови) и др. у циљу редукције ларви комараца на овим објектима, изводе се са земље, ручним
прскалицама и моторним агрегатима, уз примену регистзрованих хемијских препарата, на укупној површини
од 100 ха ових изворишта. Просечан број третмана у току године је 4. Третмани се спроводе на основу
стручног мониторинга који утврђује присуство ларви комараца у наведеним извориштима, у периоду од
априла до октобра.
За изворишта типа излива речних токова и бара која представаљају чисте воде, у циљу заштите живог света
и спречавања загађења, врши се и апликација биолошког ларвицида на укупној површини од 20 ха
третирањем са земље ручним прскалицама, а за неприступачне терене третмани амфибијским возилима на
површини од 30 ха. Такође се планира и ларвицидни третман великих плавних површина уз Тису (ритови)
који ће бити изведени из ваздуха хеликоптерима на укупној површини од 140 ха.

Третмани одраслих комараца:
Третмани одраслих кућних комараца УЛВ апликацијом са земље (УЛВ генератори) на простору урбаних
површина општине, планирају се на укупној површини од 3.800 ха. Третмани се изводе на основу стручног
мониторинга који региструје појаву одраслих кућних комараца у одговарајућој бројности, апликацијом
регистрованих препарата. Ови третмани се изводе у периоду од априла до октобра, по потреби.
Третман одраслих комараца УЛВ апликацијом из ваздуха, планирани су на укупној површини од 1.200 ха.
Третмани се изводе на основу регистроване појаве критичне бројности одговарајућих врста одраслих
комараца на датом простору, апликацијом регистрованих препарата. Ови третмани се такође изводе у
периоду од априла до септембра, по потреби.
Применом наведених мера у датом обиму, у условима просечне сезоне постиже се редукција популације
комараца на толерантан ниво, уважавајући концепт заштите животне средине.
Поједине ставке у предложеном Програму подложне су изменама у складу са објективним потребама током
сезоне, а у складу са хидроклиматским приликама од којих у великој мери зависе и методе које је неопходно
применити.
Укупна цена предложених мера сузбијања комараца у складу са тренутно важећим ценама износи
5.057.850,00 динара без ПДВ-а, односно 6.069.420,00 динара са ПДВ-ом

СУЗБИЈАЊЕ И СНИМАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 2018 - 2020. ГОДИНА

Вишегодишње постојање и деловање удружења „Панонија асоцијација“ потврдило је потребу за оваком
институцијом. Један од основних циљева удружења је заједничко организовање и деловање локалних
самоуправа са територије АП Војводине на заштити становништва од негативног утицаја алергогених корова,
пре свега амброзије, уз примену савремених метода за њихово уништавање, уз што мање трошкове и што
мањи негативан утицај на животну средину.
Досадашње вишегодишње анализе остварених резултата у сузбијању амброзије и других коровских биљака
показују да је потребно да локалне самоуправе спроведу следеће активности:

- сачињавање вишегодишњих планова (три до пет година) за сузбијање амброзије и других
коровских биљака;

- доследно спровођење донесених планова у што већем броју локалних самоуправа и
- коришћењем савремених метода у лоцирању и уништавању амброзије и других коровских биљака

постигну ефикасно коришћење свих ресурса.
Удружење „Панонија асоцијација“, на основу својих надлежности, а ради остваривања својих циљева
сачињава предлоге пројеката за сузбијање амброзије за локалне самоуправе са територије АП Војводине и
доставља их на усвајање и примену.
Амросиа артемисиифолиа Л. (пеленаста амброзија или лимунџик), коровско-рудерална врста, брзог и
интезивног ширења, распрострањена је у суседним европским земљама, одакле је пренета и у нашу земљу.
Припада адвентивном флорном елементу (Адв.), а донешена је из Северне и Средње Америке у Европу 1800.
године семеном детелине. На територији државе Мађарске је њено сузбијање обавезно и прописано уредбом
Министарства пољопривреде у оквиру Закона о пољопривредном земљишту од 1994. године.
Први податак о постојању амброзије у нашој земљи објавио је Малy (1940) у усевима пасуља, кромпира,
кукуруза и жита, код Дервенте још 1935. године. Славнић (1953.) је први пут ову врсту забележио у Србији у
околини Сремских Карловаца, Петроварадина и Новог Сада. Из ових жаришта амброзија се ширила по целој
Војводини и за последњих 60 година раширила се на целој територији Србије. Претпоставља се да је
амброзија на поменуте локалитете доспела из Румуније највероватније бродовима који су саобраћали
Дунавом, а касније су Сремски Карловци, Петроварадин и Нови Сад постали жариште за њено ширење према
југу земље. Данас је већ широко распрострањена у северном делу Републике Србије и неретко гради веома
велике, компактне заједнице најчешће на слободним, отвореним биотиповима, песковитим и рудералним
стаништима. Свакако је честа и као коров најразличитијих усева и агробиоценоза. Масовна појава ове
коровско-рудералне врсте утврђена је у околини Београда, Панчева, као и у јужним деловима Републике
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Србије, долином реке Нишаве и на територији Косова и Метохије.
Ова коровска врста припада групи инвазивних алохтоних врста, што се може закључити на основу експанзије
њеног ареала. Поред низа штетних ефеката на нативне врсте, она негативно делује и на здравље људи.
Полен Амбросиа артемисиифолиа Л. може изазвати бурне алергијске реакције. Зато је концентрација од само
8-10 поленових зрна ове врсте у м³ ваздуха проблематична и најављује се као опрез лекарима имунолозима.

Основни проблем у здравственом погледу су алергије које амброзија изазива код људи (свих старости 3-70
година). Алергене особине амброзије потичу од њеног великог репродуктивног потенцијала и грађе
поленовог зрна, која код више од 10% људске пополације изазивају алергијске реакције, а у случају
дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од
хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. У време цветања амброзије, алергије се манифестују у виду
„травне грознице“, бронхијалне астме, разних осипа на кожи и коњуктивитиса, што наноси несагледиве
здравствене последице, те знатне привредне штете. Само на подручју јужнобачког округа, по подацима
здравствене организације сваке године оболи око 25 % становништва. Огромна продукција поленових зрна и
преношења полена ветром-анемофилија, омогућавају да се полен зрна пренесу на удаљености од 10 до 100
км. На тај начин осетљиве особе добију ону дневну дозу која код њих изазива алергијску реакцију.

Полен амброзије
Због великог утицаја полена коровске биљке Амбросиа артемисиифолиа Л., као алергента на здравље и
радну способност људи, у циљу заштите здравља становника Републике Србије, неопходно је спречити њено
ширење на зеленим градским површинама, како би се смањила количина алергена, чија је концетрација у
ваздуху највећа крајем августа и почетком септембра. Суштина сузбијања мора да се одрази у непрекидности
стручног рада како се не би дозволило да алергентне биљке (нарочито Амбросиа) цветају и расипају полен.
Познавајући особине биљке, потребно је употребити само средство које успешно уништава (укључујући
примену хербицида), а да истовремено буде токсиколошки и екотоксиколошки повољно и нетоксично за
човека и животну средину. Такође, потребно је ускладити примену хербицида са могућношћу механичког
сузбијања (путем кошења), ручно и машински, где се зато укаже потреба.

Поље под амброзијом
Пеленаста амброзија је једногодишња биљка, просечне висине 20-80 цм (некад и преко 100 цм), са
вретенастим кореном. Стабло је усправно и разгранато са густим грубим длакама које су на попречном
пресеку тупо четвороугласте. Листови ове биљке су претежно наспрамни и перасто дељени. Са лица су
тамнозелене боје и густо длакави, а са наличја сивозелени и са густим прилеглим длакама. Цветови су
скупљени у цвасти једнополне главице. Мушке главице су полулоптасте, на кратким дршкама, висеће, 4-5 мм
широке, скупљене у густе сложене термалне класасте цвасти. Женски цветови су појединачни. Амброзија је
термофилна врста која ниче у току пролећа и лета. Клијање почиње када се земљиште угреје и траје до
жетве, мада на рудералним стаништима клија и крајем септембра. Ова биљка обилно плодоноси. Сматра се
да једна јединка у току године може донети око 150 000 семена, због чега је њено сузбијање изузетно тешко
и скупо.

Програм просторне детекције распрострањености амброзије
Ефикасна контрола корова, па тако и амброзије умногоме зависи од претходно систематски обављеног
картирања и снимања терена у циљу евидентирања површина које је неопходно обухватити третманима, на
основу чега се доноси одлука о избору оптималних метода и термина сузбијања.
Просторна детекција распрострањености амброзије подразумева неколико мера које омогућавају картирање
терена уз примену ГПС технологије, а у складу са савремени европским стандардима, а компјутерски програм
прерачунава тачне површине за третмане које повезује са бројношћу амброзије.
Горе наведене мере су следеће:

а) Снимање терена и израда ортофото снимка
Ортофото план је прецизан растерски дигитални картографски производ који има веома широку употребу.
Израђује се на основу аерофото снимака у дигиталном облику. За добијање аерофото снимака употребљавају
се хеликоптер и беспилотна летелица опремљени жироскопним стабилизованим носачем са три осе
стабилизације за стандардну и мултиспектралну камеру. Као резултат се добија геореференцирана слика код
које су отклоњене све деформације које могу настати у току снимања. Најзначајнију фактори који утичу на
тачност и квалитет ортофото плана су размера снимања, величина пиксела, тачност дигиталног модела
терена, геометријска и радиометријска тачност скенирања и тачност елемената спољашње орјентације.
Након припрема за извођење снимања, приступа се извођењу фотографисања одабраних области. Потребно
је прикупити што већи број фотограија са просечним степеном преклапања тако да се свака јединствена
тачке на објекту види са најмање три фотографије. После прикупљања података приступа се обради
фотографија, означавању контролних тачака на земљи и реконструкцији снимљене површи

б) Просторна детекција распрострањености амброзије пре третмана
Даљинска детекција подразумева ваздушно фотографисање дигиталним камерама које употребљавају
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електронске сензоре, а добијена слика састоји се од дводимензионалне правоугаоне мреже у којој се налазе
вредности различитих нивоа светлости. Ова мрежа се назива растер, а квадратни делови пиксели. Дигитална
слика је низ бројева који показују просторну расподелу одређених карактеристика терена. За сваки пиксел је
везан дигитални број (ДН), односно дискретна вредност пиксела којом се дефинише његов спектрални
интензитет и изражава се вредношћу од 0 до н (255). Просторне, спектралне и временске компоненте једне
слике или низа слика пружају информације које се употребљавају у тумачењу површинских материјала и
услова. За сваку од ових особина се дефинише резолуција слика и она представља ограничавајући фактор за
врсту добијених информација. Спектрални потписи добијени од апсорпције, зависно од таласних дужина
омогућавају прављење разлика између различитих материјала од рефлектоване соларне енергије, односно
спектралне рефлексије.
За даљинску детекцију амброзије користи се метода класификације са надгледањем. Од кључног значаја за
спровођење класификације са надгледањем у детектовању просторне расподеле амброзије на снимку из
ваздуха је следеће:
1. Карактеристика амброзије је да у сушним периодима лета пре цветања и за време почетка цветања
листови амброзије задржавају зелену боју у поређењу са осталим врстама које не подносе сушу.

2. Класификација са надгледањем се спроведи над ортофото снимком из ваздуха добијеним од више снимака.
3. Тренинг површине са амброзијом за спровођење класификације са надгледањем утврђују се на терену на
задатој локацији снимања.

4. Свака тренинг површина са амброзијом мора бити хомогена због прецизнијег спровођења класификације.
5. Снимци локације из ваздуха пре третмана треба да буду снимљени камером која снима у видљивом делу
електромагнетног спектра, а после третмана мултиспектралном камером која снима у видљивом и
инфрацрвеном делу електромагнетног спектра.

6. Веома битна је и просторна резолуција снимка из ваздуха, јер што је она већа прецизнија је и
класификација и визуелна интерпретација амброзије на датим снимцима.

Даљинска детекција амброзије се састоји из два дела:
- Примена класификације са надгледањем

- Корекција резултата класификације помоћу визуелне интерпретације и додатнх информација

- Процес класификације амброзије састоји се у следећем:
1. Аквизиција снимка
2. Дефинисање класа потребних за спровођење класификације са надгледањем
3. Одабир тренинг површина за сваку дефинисану класу на добијеном ортофото снимку
4. Спровођење класификације са надгледањем
5. Добијање тематске мапе

После аквизиције снимка врши се дефинисање класа потребних за спровођење класификације са
надгледањем. После одабира тренинг површина за сваку класу спроводи се класификација са надгледањем
методом максималне вероватноће. Резултат класификације је добијање тематске мапе са додељеним бојама
свакој класи и тумачење резултата класификације.

- Корекција резултата класификације помоћу визуелне интерпретације и додатнх информација.

Интерпретација зависи од познавања географског подручја које се снима. Мора се добро познавати изглед
одређених површина на ортофото снимку који је снимљен у датом временском тренутку како би се спровела
корекција спроведене класификације.

На основу добијених снимака врши се избор и ограничавање површина за детекцију амброзје, односно
минимум ареала који ће дати објективну слику стања на терену. По избору ових локација приступа се
обиласку терена и мапирању амброзије, што поразумева одређивање броја јединки по м2, бројности и
процента покровности на контролним тачкама, а такође и фитофазе (ницање, раст, цветање...) у којима се
биљке налазе. Све мапиране површине означавају се полигонима са исказаним површинама.

ц) Израда базе података
Сви подаци снимљени на терену се уносе у базу података која садржи ортофото снимке, оквирне локације
под амброзијом и друге податке, који сарађују са Географским информационим системом и служе као база за
израду извештаја о просторној распрострањености амброзије на датом терену са препоруком о начину и
времену сузбијања.

д) Просторна детекција распрострањености амброзије после третмана-контрола
Након извршених третмана ради се контрола стања на терену у циљу утврђивања ефикасности предузетих
мера, као и евентуалне потребе за додатним радовима.
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е) Мерење концентрације полена амброзије
Осетљивост на присуство полена, цветног праха у ваздуху назива се паленалогија. Јаке алергијске реакције
на полен у људском организму су пд утицајем веома јаких антигена. Осим појачаног лучења слузи на носној
прегради, алергија мође за неколико секунди да буде јачег интензитета, а симптоми веома непријатни.
Период сазревања ове биљке је од краја јула до краја септембра. Због тога се мерење концентрације полена
у ваздуху обавља од јула до краја септембра месеца у циљу праћења стања на терену.

Систематско снимање - мапирање распрострањености амброзије ради се на изграђеном и
неизграђеном грађевинском земљишту и необрадивом земљишту и на основу стања на терену предлажу се
мере за сузбијање и уништавање амброзије. Мапирање је потребно обавити до почетка маја ради
благовремене примене прописаних мера на сузбијању.

Програм мера сузбијања амброзије
Коровско рудерална врста Амбросиа артемисиифолиа Л. је широко распрострањена на територији АП
Војводине. Гради велике и компактне заједнице. Појављивање нових генерација, односно мониторинг ове
врсте, као и ретровегетација су чести након кошења. Током вегетационог периода ову алергену коровску
врсту је пожељно сузбијати вишеструким кошењем, док је на неравним рудералним теренима, као што су
дивље депоније, површине поред путева и железничких пруга и на свим рудералним стаништима, хемијско
третирање хербицидима препоручено.
Предлог минималних елемената за План сузбијања коровске биљке амброзије за период од 2018 - 2020.
године.
Мере за сузбијање амброзије у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања се састоје у
следећем:

- Механичке мере (кошење специјалним прикључним машинама за тракторе и др. уређајима, чупање,
спаљивање биљака) на необрадивом пољопривредном, грађевинском и водном земљишту. Кошење би се
одвијало у временском периоду од почетка маја до краја септембра. У зависности од године односно
временских прилика потребно је вршити кошење минимум 3-5 пута годишње.

- Хемијске мере (на земљишту поред путева и на самим колосецима применом хербицида) би се спровеле
на бази снимљеног стања на терену, а минимум који је потребан у току године је 1 хемијски третман.

Обим радова који је планиран за период од 2018-2020.године представља полазну основу док ће за сваку
годину бити израђен годишњи план са евентуалним корекцијама обима радова и цена у зависности од налаза
мониторинга и претходно утврђених потреба на терену.

Табеларни приказ структуре и врсте радова, јединичних цена, количине и вредности планираних
радова за 2018.годину.

- Вансудска поравнања – уједи паса луталица..................................................5.000.000,00

17. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

- Текуће поправке и одржавања.........................................................................3.000.000,00
Одржавањем гробља у сва четири насељена места се бави ЈП,,Комуналац“ Нови Бечеј

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
1. Гробље – Нови Бечеј
Ред.бр. Место кошења Јед.

мере
Број Број

операција
1. Чишћење стаза унутар гробља m2 4320 45
2. Чишћење стаза, сакупљање смећа у ул. Башаидски пут m2 1215 45
3. Чишћење стаза, сакупљање смећа у ул. Милошев пут m2 227 45
4. Пражњење кетреца за смеће ком 25 106
5. Кошење тримером унутар гробља, између споменика m2 5
6. Кошење самоходном косачицом са улице Башаидски пут m2 4194 8
7. Кошење самоходном косачицом са улице Милошев пут m2 8423 8
8. Кошење унутар гробља самоходном косачицом m2 10250 10
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9. Скидање обраслог бршљења са споменика
10. Нега туја и храстова око гробља
11. Фарбање кугли ком 74
12. Фарбање и одржавање клупа ком 13 1
13. Крчење зараслих делова гробља 1
14. Кошење тракторском косачицом m2 21923 3

2. Гробље – Кумане
Ред.бр. Место кошења Јед.

мере
Број Број

операција
1. Чишћење стаза унутар гробља m2 1185 45
2. Чишћење стаза, сакупљање смећа изван гробља m2 2671 45
3. Кошење тримером унутар гробља, између споменика m2 5
4. Кошење самоходном косачицом m2 1260 8
5. Скидање обраслог бршљена са споменика 1
6. Фарбање и одржавање клупа ком 4 1
7. Крчење зараслих делова гробља 1

3. Гробља – Ново Милошево
Ред.бр. Место кошења Јед.

мере
Број Број

операција
1. Чишћење стаза унутар гробља m2 1320 45
2. Чишћење стаза, сакупљање смећа у улици Косовска m2 215 45
3. Чишћење стаза, сакупљање смећа у улици у улици Бранка

Радичевића
m2 227 45

4. Пражњење кетреца за смеће ком 5 106
5. Кошење тримером унутар гробља, између споменика m2 11751 5
6. Кошење самоходном косачицом са улице Лаза Пајић код капеле m2 594 8
7. Кошење самоходном косачицом са улице Николе Тесле m2 423 8
8. Кошење унутар гробља самоходном косачицом m2 1250 10
9. Скидање обраслог бршљена са споменика
10. Нега туја око гробља ком 31 3
11. Фарбање капија и ограде ком 9
12. Фарбање и одржавање клупа ком 3 1
13. Крчење зараслих делова гробља m2 268 1

Ново Милошево одржава четири гробља (Беодранско – два православн и католичко. Карловачко –једно
православно).

Бочар одржава три гробља (православно, немачко и католичко гробље).
4. Гробље – Бочар
Ред.
бр.

Место кошења Јед.
мере

Број Број
операција

1. Чишћење стаза, сакупљање смећа изван гробља m2 2671 45
2. Кошење тримером унутар гробља, између споменика m2 4118 5
3. Кошење самоходном косачицом m2 1260 8
4. Скидање обраслог бршљена са споменика ком 21 1
5. Фарбање капија и ограде ком 4 1
6. Крчење зараслих делова гробља m2 3200 1

18. УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА
- Специјализоване услуге............................................................................................1.000.000,00
- Текуће поправке и одржавања.....................................................................................500.000,00

ПЛАН УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.
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План управљања пијацама за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар обухвата:
- редовно одржавање објеката на пијаци,
- израду и реконструкцију тезги,
- израду и реконструкцију ограда и капија на пијацама,
- уређивање зелених површина на пијаци.

Број пијачних дана током године у насељеним местима:
- Нови Бечеј – 156 пијачна дана,
- Кумане – 104 пијачна дана,
- Ново Милошево – 104 пијачна дана,
- Бочар – потребно је регистровати пијацу.

19. УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
- Изградња фабрике воде у Н. Бечеју................................37.000.000,00+115.000.000,00

Од средстава се планира израда пројектно – техничке документације и сама изградња постројења

- Текуће поправке и одржавања.........................................................................4.000.000,00

ПЛАН УПРАВЉАЊА И СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

На територији општине Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и Бочар, Јавном
предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј бр. II 02-352-44/2016 od
06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 od 15.06.2017. године, додељена су
искључива права за обављање горе наведене делатности у наслову.

План управљања и снабдевања водом за пиће за насељена места Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и
Бочар обухвата:
- Текуће поправке и одржавања водоводног система у сва четири насељена места - редовно,
- Интервенција на примарној водоводној мрежи на цевоводима који су израђени од азбест цемента:

У Новом Бечеју у улицама:
- Ј. Маринковић од М. Обилића до Рајка Ракочевића АЦ 100,
- Штросмајерова од М. Обилића до Рајка Ракочевића АЦ 100,
- М.Обилића од Ј. Маринковића до Штросмајерове АЦ 80,
- Рајка Ракочевића од М.Орешковића до Штросмајерове АЦ 80 , АЦ 100, АЦ 300,
- Слободана Перића од Р.Ракочевића до 7. Јула АЦ 80,
- Штросмајерова од Р.Ракочевића до 7. Јула АЦ 150 до АЦ 300,
- 7. Јула од М. Орешковића до Карађорђеве АЦ 100 до АЦ 150,
- Карађорђева од 7. Јула до Милошев пут АЦ 100 до АЦ 150,
- Б.Радичевића од Штросмајерове до Карађорђеве АЦ 200,
- Милошев пут од Карађорђеве до 5. Октобар АЦ 100,
- Милошев пут од Карађорђеве до Петефи Шандора АЦ 100,
- С.Милетића од Ж.Зрењанина до Народног Фронта АЦ 100,
- Н.Фронта од Штросмајерове до Чика Љубине АЦ 300, АЦ 250, АЦ 200, АЦ 150,
- Петефи Шандора од М. Тита до Тапаи Шандора АЦ 80,
- Тапаи Шандора од П.Шандора до Владе Колара АЦ 80,
- Владе Колара од Тапаи Шандора до Радничке улице АЦ 80,
- Паве Сударски АЦ 80,
- Латинке Тајков АЦ 100,
- Чика Љубина од АЦ 80 до АЦ 100,
- Саве Ковачевића АЦ 80,
- Тозе Марковића АЦ 80,
- Светозара Кромпића АЦ 80

У Насељеном месту Кумане целокупна водоводна мрежа је од азбест цементних цеви осим у улицама:
- Жикице Јовановића од Ј.Трајковића до Војвођанске је ПЕ 50,
- Ливаде од Т.Марковића до Љ.Одаџић је ПЕ 50,
- Змај Јовина ПЕ 50,
- Железничка ПВЦ 250,
- Војвођанска од М. Тита до Партизанске ПВЦ 110.

Узимајући у обзир анализу и искуства из претходних година те с обзиром на материјал од којег је изграђена
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водоводна мрежа и у Новом Бечеју,Куману, Новом Милошеву и Бочару - планирано је 150 интервенција на
примарној водоводној мрежи.

- Интервенције на секундарној водоводној мрежи у сва четири насељена места – санација квара и
цурења воде у шахтовима – планирано 200 интервенција,

- Обнављање уличних хидраната, санација и враћање у функционално стање планирано –15 комада
- Обнављање чворишта, враћање у функционално стање:

У насељеном месту Нови Бечеј планирано је обнављање 5 чворишта.
У насељеном месту Кумане има укупно 48 чворишта које треба очистити, прегледати, санирати, обновити.

20. ИЗГРАДЊА ЕКОЧЕСМЕ У КУМАНУ..........................................................................5.500.000,00

21. УЛИЧНА РАСВЕТА
- Текуће поправке и одржавања.........................................................................4.000.000,00

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), чланa 4. 22. и 23. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) као и члана 35. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 3/14 и 11/14),Одлуком о усклађивању делатности Ј.П.“Урбанизам
и путеви“, Одлуком о додељивању искључивих права за обављање делатности на територији општине Нови
Бечеј,Јавно предузеће „Урбанизам и путеви „ обавља делатност одржавања јавне расвете на територији
општине Нови Бечеј.

Програм одржавања обухвата:

Одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби,
редовно одржавање постојеће мреже јавне расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и
јавних служби у периоду до 12 месеци, са укљученим свим трошковима.
Преглед, набавку и замену сијалица, (неусмерене сијалице намењене за спољно и унутрашње
осветљење)пригушница, упаљача и другог материјала за одржавање јавне расвете и електро инсталација у
објектима локалне самоуправе и јавних служби као и послова који спадају у послове текућег одржавања
јавне расвете, декоративне расвете и новогодишњег кићења града.
Периодични преглед, или на позив Наручиоца, објеката локалне самоуправе и јавних служби на територији
општине Нови Бечеј и сервисирање (поправку) неисправне електричне опреме у истим.
Припрема, довожење на терен, прикључење и после завршетка манифестације демонтажа и одвожење у
магацин мобилних електричних инсталација, приликом одржавања манифестација на територији општине
Нови Бечеј, потребно је обезбедити прикључке за напајање електричном енергијом учесника, излагача,
тезги,бина као и обезбедити расвету на местима која на покрива јавна расвета. Општина Нови Бечеј поседује
одговарајућу мобилну опрему(разводне ормане, каблове, расветна тела) која се чува у магацину и коју је пре
манифестације потребно пренети на терен, монтирати, повезати на одговарајуће мерно-разводне ормане и
обезбедити прикључке по захтеву организатора манифестације. При том је комплетну инсталацију потрбно
покрити атестом, односно потврдом о безвбедности. По завршетку манифестације опрема се демонтира и
враћа у магацин и обезбеђивање дежурства током одржавања манифестација.
Периодични преглед и у складу са Законом мерење отпора уземљења и издавање атеста о исправности
громобранских инсталација у објектима локалне самоуправе и јавних служби на територији општине Нови
Бечеј, радове у трафо станици (уз одобрење ЕД-е), радови на мрежи, као и другим пропратним услугама и
радовима које су услов за редовно функционисање система јавне расвете,ангажовање радне снаге, потребне
опреме и механизације за извршење послова за редовно функционисање система јавне расвете.
Преузимање и одлагање свог опасног електро отпада у складу са прописима који регулишу област заштите
животне средине.
На територији општине Нови Бечеј инсталисано је укупно 2202 сијалична места у сва четири насељена
места .За ефикасно и функционално одржавање сви сијаличних места и објеката локалне самоуправе и
јавних служби ка о и манифестација на територији општине потребни су следећи материјал и радови:

1. Испорука и замена Једнополни прекидач Алинг или одговарајући 25 ком
2. Испорука и замена ОГ Једнополни прекидач Алинг или одговарајући 26 ком
3. Испорука и замена Наизменични прекидач Алинг или одговарајући 12 ком
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4. Испорука и замена Серијски прекидач Алинг или одговарајући 5 ком
5. Испорука и замена ОГ прикључница Алинг или одговарајући 22 ком
6. Испорука и замена ОГ Разводна кутија 80x80 Алинг или одговарајућа 20 ком
7. Испорука и замена ОГ Разводна кутија 100x100 Алинг или одговарајућа 10 ком

8.
Испорука и замена ЛЕД Рефлектора СМД 6500к 100W(Рефлектор треба да поседује ЦЕ
сертификат) 10

ком

9. Испорука и замена ЛЕД Рефлектора СМД 6500к 50W(Рефлектор треба да поседује ЦЕ
сертификат) 11 ком

10. Кугла ОПАЛ-КРИСТАЛ 35 ком
11. Разводни Орман 400x300x200 4 ком
12. Фид Склопка ЕТИ 63А 3 ком
13. Фид Склопка ЕТИ 40А 5 ком
14. Аутоматски осигурач 6А-25А Ети или одговарајући 60 ком

15.
Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње осветљење
18W/220В, Г13, >=1.350лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А 50

ком

16.
Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње осветљење 36W/220В,
Г13, >=3.350лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А 50

ком

17.
Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње осветљење 58W/220В,
Г13, >=5.240лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А 50

ком

18. Испорука и замена стартер од 4-65 230 ком
19. Испорука И замена пргушница 36W 150 ком
20. Аутоматски осигурач 32А 3П Ети или одговарајући 6 ком

21.
Испорука и замена Сијалица метал –халогена 100W Е40 ГЕ или одговарајућа, намењена
за спољно осветљење , 100W/230В, Е40, >=10.500лм, 2.800К, 27.000 сати (50% отказа),
ЕЕ: А+

20
ком

22.
Испорука и замена Сијалица метал – халогена 150W Е40 ГЕ или одговарајућа, намењена
за спољно осветљење ,150W/230В, Е40, >=16.500лм, 2.800К, 27.000 сати (50% отказа),
ЕЕ: А+

10
ком

23.
Испорука и замена Сијалица метал –халогена 400W Е40 ГЕ или одговарајућа, намењена
за спољно осветљење , 400W/230В, Е40, >=32.000лм, 4.500К, 20.000 сати (50% отказа),
ЕЕ: А+

10
ком

24.
Испорука и замена Сијалица метал –халогена 250W Е40 ГЕ или одговарајућа, намењена
за спољно осветљење , 250W/230В, Е40, >=20.500лм, 4.500К, 20.000 сати (50% отказа),
ЕЕ: А+

10
ком

25.
Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за спољно
осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 100W/230В, Е40, >=10.000лм, 2.000К, 32.000
сати (50% отказа), ЕЕ: А+

200
ком

26.
Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за спољно
осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 70W/230В, Е27, >=6.400лм, 2.000К, 26.000 сати
(50% отказа), ЕЕ: А+

800
ком

27.
Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за спољно
осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 150W/230В, Е40, >=17.000лм, 2.000К, 32.000
сати (50% отказа), ЕЕ: А+

50
ком

28. Испорука и замена пригусница Натријум 100W СЦХWАБЕ или одговарајућа 100 ком
29. Испорука и замена пригусница Натријум 70W СЦХWАБЕ или одговарајућа 200 ком
30. Испорука и замена пригусница Натријум 150W СЦХWАБЕ или одговарајућа 50 ком
31. Испорука и замена пригусница 250W СЦХWАБЕ или одговарајућа 20 ком
32. Испорука и замена пригусница 400W СЦХWАБЕ или одговарајућа 20 ком
33. Испорука и замена упаљача 150/400W 180 ком
34. Испорука и замена порцеланског грла Е27 240 ком
35. Испорука и замена порцеланског грла Е40 120 ком
36. Испорука и замена изолир трака 25м 200 ком
37. Испорука и замена заштитног стакла 200W са гумицом 20 ком
38. Испорука и замена Прикључница УКО-УТО 5x16А 8 ком
39. Испорука и замена Прикључница УКО-УТО 3x16А уградна 6 ком
40. Испорука и замена обрадјена цев ф60 за светиљку(лира) дузине 2м 45 ком
41. Испорука и замена керамичке клемне 2x2,5 224 ком
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42. Испорука и замена АЛ-Цу клеме 6-35 350 ком
43. Испорука и замена кабела Пф 1,5 мм2 290 м
44. Испорука и замена кабела П6мм2 300 м
45. Испорука и замена проводника ПП-Y 2X1,5 300 м
46. Испорука и замена проводника ПП00 3X1,5 200 ком
47. Испорука и замена проводника ППY5x2,5 250 ком
48. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 80А HBOO 80 ком
49. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 50А НВОО 80 ком
50. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 63А НВОО 92 ком
51. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 100А НВО1 50 ком
52. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 80А HBO1 30 ком
53. Испорука и замена патрона ножастог осигурача 36А НВОО 50 ком
54. Испорука и замена осигурача ФРА 144 ком

55.
Испорука и замена релеја за аутоматско укуључивање јавне расвете са сензором за
јачину светлости 30

ком

56. Испорука и замена ППР плоче 67 ком
57. Испорука и замена Натријум светиљке 150W 10 ком
58. Исоирука и замена СТЕЗ. ЗА НОСЕЊЕ СКС- 4x25мм 42 ком
59. Испорука и замена Контактор 95А 9 ком
60. Испорука и замена Контактор 80А 16 ком
61. Испорука и замена Контактор 63А 8 ком
62. Испорука и замена шрафа са округлом главом разних димензија 250 ком
63. Испорука и замена перфориране траке 154 ком

64.

Демонтажа И монтажа постојећих двосегментних канделабера до 5м(изливање бетонске
стопе 50x50x80, ребрастим цревом фи70-2м које се поставља у бетонску стопу, потребни
материјал цемент, шљунак И акнкер.Превоз шута на градску депонију (од места рада
удаљена од 3-5км).

12

ком

65. Испорука и замена живина сијалица 125w 20 ком

66.
Испорука и замена метални обрадјени заститни поклопца за двосегментни канделабер
дузине 300мм 150

ком

67. Испорука и замена Кабл X-00-А 2x16мм2 800 м
68. Испорука и замена Кабл X-00-А 4x16мм2 400 ком
69. Испорука и замена затезне стезаљке 180 ком
70. Испорука и замена ИЗОЛОВАНА ВОДОЗАПТИВНА ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА 40 ком
71. Обилажење терена - тражења квара на мрежи 350 h

72.
Испорука и замена К-Луx светиљка Пхилипс или одговарајућа као што је и на месту
замене дотрајале светиљке 7 ком

73.
Рад електричара на расвети, одржавању и припреми мобилних инсталација, као и
дежурство током манифестација 800 h

74. Неизоловане кабел папуцице-АЛ- од 10мм до 25мм 90 ком
75. Ангажовање возила са хидрауличном платформом "корпом" у оквиру места рада 650 ком
76. Превоз људи и опреме у оквиру места рада и одвоз грања на депонију 445 ком
77. Сакупљање и утовар посеченог растиња и крошње дрвећа 180 h
78. Услуга орезивања крошње дрвећа у непосредној близини ЕЕО где се налази и ЈР 170 h
79. Услуга орезивања растиња испод и поред ЈР 155 h

80. Испорука и замена метална цев са анкер вијком 12М дузине 1200мм за светиљку
натрујум 100W И 150W 55 ком

81. Радни час хидрауличне платформе "корпе" 280 h

82.
Поправка подземног НН кабела ЈР са свим потребним материјалом и радовима
(кабловском спојницом НН, копањем и бетонирањем у колико је квар кабела испод тврде
површине)

11
ком

83.
Испорука и замена ЛЕД сијалица типа ЦОРН , неусмерена,намењена за спољно
осветљење, 30W/230В, Е27, >=3000лм, 4.000К, 25.000 сати , ЕЕ: А+ 20

ком

84. Испорука и замена ЛЕД сијалица, неусмерена,намењена за унутрашње осветљење,
12W/230В, Е27, >=960лм, 4.000К, 25.000 сати , ЕЕ: А+ 20 ком
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- Новогодишња расвета..........................................................................................600.000,00

- Капитално улагање и изградња објеката–Трафостанице, по указаним
приоритетима……………………………………………………………………………..….10.000.000,00

- Пројектно планирање јавне расвете и осталих објеката у систему обухвата израду пројеката
електрификације Араче, кружног тока, улаза у насељена места...............5.000.000,00

22. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- Просторно и урбанистичко планирање............................................................3.000.000,00
- Таксе, услови.........................................................................................................500.000,00
- Пројектно планирање (лука, пристаниште...).................................................3.000.000,00

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ, УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, РАДОВА И
АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ УПРАВЉАЊУ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВА И УЛИЦА,
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
НОВИ БЕЧЕЈ

ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 Израд плана детаљне регулације пристаништа Нови Бечеј
 Израда плана детаљне регулације блока бр.115 у Новом Бечеју
 Израда плана детаљне регулације блока бр.176 у Новом Бечеју
 Израда урбанистичког пројекта дворишта суда и парцеле Дома здравља
 Израда пројекта препарцелације Житног магацина у Новом Бечеју
 Израда пројекта препарцелације Стаза здравља у Новом Бечеју
 Израда урбанистичког пројекта постројења за прераду воде у Новом Бечеју

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 Израда пројектно – техничке документације за уређење дворишта суда и јавних површина

око Дома здравља
 Израда пројектно – техничке документације за двориште Старе врањевачке општине
 Израда пројектно – техничке документације хидрантског вода за Геронтолошки центар –

Алкалоидов магацин
 Израда пројектно – техничке документације за зграду општине
 Израда пројектно –техничке документације партерног уређења и реконструкције

инфраструктре у улици Иве Лоле Рибара од улице Петра Драпшина до кружног тока
 Израда пројектно – техничке документације јавне расвете на улазу у Нови Бечеј
 Идејни пројекат санације крова и приступачности за Халу у Новом Бечеју
 Израда пројектно – техничке документације приступног пута за Слано копово
 Израда пројектно – техничке документације приступног пута за Арачу
 Израда пројектно –техничке документације партерног уређења и реконструкције

инфраструктре у Јосифа Маринковића испред О.Ш.“Јосиф Маринковић“

НОВО МИЛОШЕВО
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

85.
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење 9W/220В Т8 600мм,
>=600лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+ 50

ком

86.
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење 18W/220В Т8
1200мм, >=1.800лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+ 50

ком

87.
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење 26W/220В Т8 1500мм,
>=1600лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+ 50

ком

88. Испорука и замена сијалица компактна штедна 32W Е27 , >=2.160лм, 6.500К, 8.000 сати,
ЕЕ: А 20 ком

89.

Трошкови искључења/укључења електричне ерегије приликом радова у непосредној
близини ЕЕО, дозволу за улаз у трафо станице због било којих радова отклањање квара
у трафо боксу ЈР, искључења/укључења ЈР, замена осигурача трежити од ЕПС
Дистрибуције
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 Израда пројектно – техничке документације за хидрантски вод до локалитета Акача –
когенретивно постројење за производњу електричне енергије на биомасу

 Израда пројектно – техничке документације за уређење јавних површина око Житног
магацина у Новом Милошеву

КУМАНЕ
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Израда пројектно – техничке документације јавне расвете на улазу-излазу у Кумане
 Израда пројектно – техничке документације за кружни ток у центру Кумана
 Израда пројектно – техничке документације реконструкције водоводне мреже насеља
 Израда урбанистичког пројекта пијаца у Куману

БОЧАР
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Израда пројектно – техничке документације јавне расвете на улазу-излазу у Кумане
 Израда пројектно – техничке документације реконструкције водоводне мреже насеља
 Израда пројектно – техничке документације пешачких стаза
 Израда урбанистичког пројекта пијаца у Бочару
 Израда пројекта препарцелације Основне школе „ Доситеј Обрадовић“ у Бочару

Стручни и административно-технички послови везани за управљање општинским путевима и
улицама, некатегорисаним путевима, послови на планирању, реконструкцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица као и некатегорисаних путева и вођење евиденције о општинским путевима и
улицама.

Вршење аналитичко-студијских послова из области просторног и урбанистичког планирања,стручни
и административно-технички послови везани за спровођење поступка давања у закуп површина јавне
намене,обрачун доприноса за уређење грађавинског земљишта ,услова и података о могућностима и
ограничењима градње,услови имаоца јавних овлашћења.

Вршење инжењерског надзора над изградњом објеката нискоградње и високоградње чији је
инвеститор Општина Нови Бечеј као и остали буџетски корисници,месне заједнице,установе културе и
образовања и здравства. Вршење техничких прегледа објеката нискоградње и високоградње чији је
инвеститор Општина Нови Бечеј као и остали буџетски корисници,месне заједнице,установе културе и
образовања и здравства.

Израда планске, урбанистичке,пројектно техничке документације за потребе Општине Нови Бечеј
као и осталих буџетских корисника,месне заједнице,установе културе и образовања и здравства ради
аплицирања на конкурсима Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије.

23. СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА

- Специјализоване услуге – озакоњење објеката.............................................5.000.000,00
- Специјализоване услуге....................................................................................4.000.000,00

Средства ће се користити по предлозима ЈП ,,Дирекција“ код спровођења урбанистичких и просторних
планова и пројеката.

24. УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

- Капитално одржавање зграда и објеката........................................................2.000.000,00
Средства ће се користити по насталим приоритетима који се буду указали код учешћа на конкурсима код
другин нивоа власти, а приоритети ће се утврдити по одлуци Општинског већа.

25. ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Дотације удружењима грађана или улагање у јавне објекте по конкурсима........1.000.000,00

26. ИПА ПРОЈЕКАТ – ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

- Куповина опреме (багер...)....................................................9.900.000,00+8.300.000,00

27. ИПА ПРОЈЕКАТ–РЕХАБИЛИТАЦИЈА КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА (СЛАНО КОПОВО)

- Изградња приступних путева, сувенирнице............................1.600.000,00+9.000.000,00

Члан 3.



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 111

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Даном објављивања овог Програма престаје да важи Програм капиталних и других улагања из Одлуке о
буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службеном листу општине Нови Бечеј“ бр.2/2018)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-78/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. Заоон 108/2016), члана 2. став 4. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе 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 („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 4. став 5. и члана 7. став 14.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 9/2016) и члана 35. став 1. тачка 28. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина Општине Нови Бечеј, на
21. седници одржаној 31.05.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ –ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ - У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ непокретност – ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр. 5 - у јавну
својину Општине Нови Бечеј од продавца – власника непокретности АД „Раднички универзитет“ са седиштем у
Новом Бечеју, улица Петра Драпшина бр. 5, која се налази на 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

Поступак непосредне погодбе за прибављање непокретности из става 1. овог члана, спровела је надлежна
Комисија и записник са предлогом доставила Општинском већу које предлаже ово решење.

Члан 2.
У поступку непосредне погодбе, утврђеном Одлуком о прибављању непокретности - помоћне зграде- у јавну
својину општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 7/2018), прибављање се врши у
јавном интересу ради решавања проблема паркинг простора и регулације саобраћаја око постојећег објекта
јавне намене – Дома здравља Нови Бечеј.

Члан 3.
Непокретности из члана 1. овог решења прибављају се за купопродајну цену од укупно 6.850.000,00 динара
и исплатиће се једнократно након потписивања и овере купопродајног уговора код јавног бележника.
Комисија је, полазећи од чиењница да се у складу са важећим прописима, из средства буџета може издвојити
износ највише до тржишне вредности непокретности процењене од стране пореског органа, одлучила да
максимална цена до које ће се поступати у непосредној погодби буде укупно 6.850.000,00 динара, с обзиром
да је процењена тржишна вредност описане непокрености 7.062.709,20 динара.
Овлашћеном лицу продавца понуђен је износ од 6.850.000,00 динара, што је он и прихватио те је постигнути
споразум записнички констатован.

Члан 4.
Непокретности из претходног члана прибављају се средствима буџета општине која су утврђена Одлуком о
буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину: Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј,
Функционална класификација 620 – развој заједнице, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
Позиција 124, економска класификација 511 – Куповина зграда и објеката (паркинг Дома Здравља) износ од
7.200.000,00 динара.

Члан 5.
Овлашћује се председник општине да у име Општине Нови Бечеј закључи уговор о купопродаји објекта са
продавцем - власником некретнине из члана 1. овог решења.
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Члан 6.
О спровођењу уговора из члана 4. овог решења стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове,
грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине и Одсек за финансије и привреду,
Општинске управе Нови Бечеј.

Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-46-37/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

9.На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014-др. закон и 101/2016 – др. закон) 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 21.
седници одржаној дана 31.05.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о организацији општинске управе (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 23/2016 и 18/2017), у даљем тексту: Одлука.

Члан 2.
У члану 18. Одлуке иза става 1. додаје се став 2. који гласи:

''У Одсеку за управу и заједничке послове образује се Служба за вођење матичних књига, област личних
стања, држављанства и месне канцеларије.

У члану 18. Одлуке досадашњи став 2. постаје став 3. и сада гласи:

''У Одсеку за финансије и привреду образују се:
1. служба буџета и трезора,
2. служба за јавне набавке,
3. служба за финансијске послове општинске урпаве,
4. служба за локалну пореску администрацију,
5. служба за пољопривреду.

У члану 18. Одлуке досадашњи став 3. постаје став 4. и тако редом.

Члан 3.
У члану 23. Одлуке иза става 4. додају се став 5, 6, 7. и 8. који гласе:

''Радом Службе за област вођења матичних књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије
у оквиру Одсека за управу и заједничке послове руководи руководилац службе.

Радом Службе буџета и трезора у оквиру Одсека за финансије и привреду руководи руководилац службе.

Радом Службе за јавне набавке у оквиру Одсека за финансије и привреду руководи руководилац службе.

Радом Службе за локалну пореску администрацију у оквиру Одсека за финансије и привреду руководи
руководилац службе.''

Досадашњи став 5. у члану 23. Одлуке постаје став 9.

Члан 4.
У члану 24. Одлуке став 2. мења се и гласи:

''Руководиоце служби распоређује начелник Општинске управе из реда запослених или их прима у радни
однос путем огласа у складу са законом и актом о организацији и систематизацији радних места.''
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Члан 5.
У члану 25. Одлуке став 2. мења се и гласи:

''Руководиоци служби организују и обезбеђују законит и ефикасан рад службе, старају се о правилном
распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених.''

У члану 25. Одлуке став 4. мења се и гласи:

''Руководиоци служби у извршавању својих послова дужни су да се придржавају налога и упутстава шефа
Одсека којем припадају и начелника Општинске управе и одговарају за законит и благовремен рад службе.''

Члан 6.
У члану 26. Одлуке став 2. мења се и гласи:

''Руководиоци служби одговарају шефу одсека којем припадају и начелнику Општинске управе.''

У члану 26. Одлуке став 3. мења се и гласи:

''Руководиоци месних канцеларија за свој рад одговарају руководиоцу Службе за област вођења матичних
књига, област личних стања, држављанства и месне канцеларије, шефу Одсека за управу и заједничке
послове и начелнику Општинске управе.

Члан 7.
У свему осталом Одлука остаје неизмењена.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-020-37/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

10. На основу члана 15. став 1. тачка 29. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
године, усвојила је следећу

ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРОГРАМА РАДА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
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Опис БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА ЗА

2018

расходи из
других нивоа
власти ЗА 2018

расходи из
осталих
прихода
за 2018

укупни
расходи за
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4
ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

4.01
Општинска управа без
индиректних корисника 634,025,000 276,200,000 1,000,000 911,225,000

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ 114,578,000 0 0 114,578,000

0602-
0001

ПА 001 -
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина 113,078,000 0 0 113,078,000

111
Извршни и законодавни

органи
ТРОШКОВИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

36 411 Плате,додаци и накнаде 50,910,000 50,910,000
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запослених

37 412
Социјални доприноси на
терет послодавца 8,848,000 8,848,000

38 465
Остале дотације и
трансфери 7,440,000 7,440,000

39 413 Накнаде у натури 500,000 500,000

40 414
Социјална давања
запосленим 2,500,000 2,500,000

41 415 Накнаде запосленим 1,600,000 1,600,000

42 416
Награде, бонуси и остали
расходи 600,000 600,000

43 421 Стални трошкови 11,000,000 11,000,000

44 422
Трошкови службених
путовања 1,000,000 1,000,000

45 423 Услуге по уговору 19,000,000 19,000,000
46 424 Специјализоване услуге 215,000 215,000

47 425
Текуће поправке и
одржавања 1,000,000 1,000,000

48 426 материјал 7,000,000 0 7,000,000

49 482
Порези, обавезне таксе и
казне 400,000 400,000

50 483 Новчане казне 10,000 10,000
51 485 Новчане казне 55,000 55,000

52 511
Куповина и изградња
објеката (гараже) 0 0

53 512 Куповина опреме 1,000,000 1,000,000

0602-
0007

ПА 0007 -
функционисање
националних савета
националних мањина 100,000 0 100,000

0

54 481

Дотација невладиним
организацијама-за
мађарску нациналну
мањину 50,000 50,000

55 481

Дотација невладиним
организацијама- за ромску
националну мањину 50,000 50,000

0602-
п001

ПРОЈЕКАТ- Акциони
план за решавање
питања националних
мањина 400,000 0 400,000

0

56 481
Дотација невладиним
организацијама- 400,000 400,000

0602-
0014

ПА 014-ванредна
ситуација 1,000,000 0 0 1,000,000

160

Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту

57 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000

0501

ПРОГРАМ 17.
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ 1,000,000 0 0 1,000,000

436 Остала енергија

0501-
0001

ПА 0001-Унапређење и
побољшање енергетске
ефикасности 1,000,000 0 0 1,000,000

58 425
Текуће поправке и
одржавања 1,000,000 1,000,000

1301
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 26,400,000 4,100,000 0 30,500,000

810 Услуге спорта и рекреације

1301-
0001

ПА 001 Подршка
локалним спортским
организацијама,
удружењима и
савезима 12,000,000 0 0 12,000,000

59 481
Дотација невладиним
организацијама - 2,000,000 2,000,000

60 481
Дотација невладиним
организацијама - 1,000,000 1,000,000
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61 481

Дотација невладиним
организацијама -према
конкусу за спортске
програме 9,000,000 9,000,000

1301-
0002

ПА 002 Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном спорту и
масовној физичкој
култури 700,000 0 0 700,000

62 481
Дотација невладиним
организацијама - 700,000 700,000

1301-
0005

ПА 005 Спровођење
омладинске политике 200,000 100,000 0 300,000

63 426 материјал 200,000 100,000 300,000

1301-
п001

ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА
ОЛИМПИЈАДА 13,500,000 4,000,000 0 17,500,000

64 423 Услуге по уговору 700,000 700,000
65 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
66 426 Материјал 200,000 200,000

67 481
Дотација невладиним
организацијама 2,100,000 2,100,000

68 425

Текуће поправке и
одржавање објеката
(поправке терена) 5,000,000 5,000,000

69 512 Куповина опреме*куглана 5,000,000 4,000,000 9,000,000

1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ 21,220,000 1,400,000 0 22,620,000

820 култура

1201-
0003

ПА 003 Унапређење
система очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа 7,100,000 1,400,000 0 8,500,000

70 425

Текуће поправке и
одржавање- музеја
"КОТАРКА" 700,000 700,000

71 463

Трансфери другим
нивоима власти -ЗАВ. ЗА
ЗАШ. СП. КУЛ. ЗРЕЊАН. 500,000 500,000

72 463

Трансфери другим
нивоима власти -
Покрајински завод за
заштиту споменика
културе 1,000,000 1,000,000

73 463

Трансфери другим
нивоима власти -
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ЗРЕЊАНИН 150,000 150,000

74 481

Дотација невладиним
организацијама -верске
организације 0

75 424
Специјализоване услуге-
Департмант архитектуре 150,000 150,000

76 512
Куповина опреме-видео
надзор објеката културе 600,000 400,000 1,000,000

77 511

Изградња објекта-
опремање локалитета
Арача 4,000,000 1,000,000 5,000,000

1201-
0002

ПА 002 Јачање
културне продукције и
уметничког
стваралаштва 2,620,000 0 0 2,620,000

78 481

Дотација невладиним
организацијама -према
конкусу за културу 2,500,000 2,500,000

79 424

Специјализоване услуге-
доприноси за самосталног
уметника 120,000 120,000

1201-
П002

ПРОЈЕКАТ -културне
манифестације од
значаја 3,500,000 0 0 3,500,000



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 116

80 481
Дотација невладиним
организацијама 0

81 424 Специјализоване услуге 3,500,000 3,500,000

830
Услуге емитовања и

издаваштва

1201-
0004

ПА 004 Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања 8,000,000 0 0 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

1801
ПРОГРАМ 12-
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 14,100,000 0 0 14,100,000

760

Здравство
некласификовано на

другом месту

1801-
0001

ПА 001 -
Функционисање
установа примарне
здравствне заштите 9,200,000 0 0 9,200,000

84 464
Трансфери здравственим
организацијама 4,700,000 4,700,000

84/1 512
Куповина опреме -возило
за дијализу 4,500,000 4,500,000

1801-
0002 ПА 002 - Мртвозорство 300,000 0 0 300,000

85 472
Здравствена заштита
према посебним прописима 300,000 0 300,000

1801-
0003

ПА 003 - Спровођење
активности из области
друштвене бриге за
јавно здравље 2,000,000 0 0 2,000,000

86 464
Трансфери здравственим
организацијама 2,000,000 2,000,000

1801-
П001

ПРОЈЕКАТ-
репрограмирање дуга
Дома здравља 100,000 0 0 100,000

87 464
Трансфери здравственим
организацијама 100,000 100,000

1801-
П002

ПРОЈЕКАТ-
реконструкција објекта
Дома Здравља 2,500,000 0 0 2,500,000

88 511 Пројектно планирање 2,500,000 2,500,000

0901

ПРОГРАМ 11 -
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА

ЗАШТИТА 43,081,000 22,050,000 0 65,131,000

020 Старост 2,200,000 7,000,000 0 9,200,000

0901-
0007

ПА 0007 - Подршка
старим лицима и/или
особама са
инвалидитетом 2,200,000 7,000,000 0 9,200,000

89 463

Трансфер од других новоа
власти - Функционисање
клуба за дневни боравак 1,200,000 2,000,000 3,200,000

90 463

Трансфер од других новоа
власти -Пројекат помоћ у
кући -геронто домаћице 1,000,000 5,000,000 6,000,000

040 Породица и деца 24,100,000 4,050,000 0 28,150,000

0901-
0006

ПА 0007 – Подршка
рађању и родитељству 5,000,000 0 0 5,000,000

91 472

Накнада за социјалну
заштиту из буџета- рођење
детета 5,000,000 5,000,000

0901-
0006

ПА 0006 – Подршка
деци и породици са
децом 19,100,000 4,050,000 0 23,150,000
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92 463

Текући трансфери другим
нивоима власти-
Саветодавно терапијске
услуге и лични пратилац
детета 1,000,000 1,000,000 2,000,000

93 472

Накнада за социјалну
заштиту из буџета-Ужина
за децу у основној школи 2,000,000 2,000,000

94 472

Накнада за социјалну
заштиту -Превоз ђака
средњошколаца 10,000,000 3,000,000 13,000,000

95 472

Накнада за социјалну
заштиту - домски смештај
ученика средњих школа 1,500,000 1,500,000

96 472
Накнада за социјалну
заштиту -превоз студената 100,000 50,000 150,000

97 472

Накнада за социјалну
заштиту -општинске
стипендије 4,500,000 4,500,000

070

Социјална помоћ
угроженом
становништву
некласификована на
другом месту

0901-
0001

ПА 0001 - Подршка
материјално угрожених
лица/породица 13,371,000 11,000,000 0 24,371,000

98 472

Накнада за социјалну
заштиту из буџета -учешће
у проj. Комесаријата за
избеглице 1,000,000 11,000,000 12,000,000

99 472

Накнада за социјалну
заштиту из буџета -
народна кухиња 2,800,000 2,800,000

100 463

трансфери другим нивоима
власти-
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД
НОВИ БЕЧЕЈ 9,571,000 0 0 9,571,000
411000 Плате и накнаде
запосленом 3,770,000 3,770,000
412000 Соц. Допр. на терет
послод. 351,000 351,000
421000 Сталне трошкове 600,000 600,000
423000 услуге по уговору 500,000 500,000
425000 текуће поправке и
одржавање 400,000 400,000
426000 Материјал 300,000 300,000
465000 Остале донације и
трансфери 200,000 200,000
472000 Материјална
подршка лицима у стању
соц.потребе 3,100,000 3,100,000
472000 Трошкови сахрана 350,000 350,000
511000 Зграде и
грађевински објекти 0 0

0901-
0003

ПА 0003 - Подршка
социо-хуманитарним
организацијама 1,800,000 0 0 1,800,000

101 481
Дотација невладиним
организацијама 1,000,000 1,000,000

102 481

Дотација невладиним
организацијама*
инвалидна удржења 800,000 800,000

0901-
0005

ПА 0005 - Подршка
реализацији програма
Црвеног крста 1,110,000 0 0 1,110,000

103 481
Дотација невладиним
организацијама 1,110,000 0 1,110,000

090

Социјална заштита
некласификована на
другом месту

0901-
П001

ПРОЈЕКАТ –
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 500,000 0 0 500,000



31. мај 2018. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 118

104 472
Накнада за социјалну
заштиту 500,000 500,000

2003
ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ 9,840,000 0 0 9,840,000

920 Средње образовање

2003-
0001

ПА 0001 -
Функционисање
средњих школа 9,690,000 0 0 9,690,000

105 463
Транфери другим
нивоима власти 9,690,000 0 0 9,690,000
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ
БЕЧЕЈ
415000 Накнада за превоз
радника 1,330,000 1,330,000
416000 Наг., бон. и остали
расходи 240,000 240,000
421000 Стални трошкови 2,500,000 2,500,000
422000 Трошкови
путовања 250,000 250,000
423000 Услуге по уговору 550,000 550,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 2,600,000 2,600,000
426000 Материјал 1,000,000 1,000,000
482000 Пор. обавезне
таксе и казне 80,000 80,000
511000 Капитал. Одрж.
објеката 100,000 100,000
512000 Куповина опреме 1,000,000 1,000,000
515000 Нематеријална
имовина 40,000 40,000

2003-
П001

ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ 150,000 0 0 150,000

106 463
Транфери другим
нивоима власти 150,000 150,000

2002

ПРОГРАМ 9 - Основно
образовање и
васпитање 61,296,000 35,000,000 0 96,296,000

2002-
0001

ПА 0001 - Функционисање
основних школа 41,746,000 0 0 41,746,000

912 Основно образовање

107 463
Транфери другим
нивоима власти 10,950,000 0 0 10,950,000
ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ
БЕЧЕЈ
415000 Накнада за превоз
радника 1,500,000 1,500,000
416000 Наг., бон. и остали
расходи 500,000 500,000
421000 Стални трошкови 4,400,000 4,400,000
422000 Трошкови
путовања 550,000 550,000
423000 Услуге по уговору 730,000 730,000
424000 Специјализоване
услуге 730,000 730,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 270,000 270,000
426000 Материјал 1,370,000 1,370,000
482000 Пор.обавезне таксе
и казне 100,000 100,000
483000 Новч. Казне по
реш. Суда 200,000 200,000
511000 Капитал. Одрж.
објеката 100,000 100,000
512000 Куповина опреме 500,000 500,000

0

108 463
Транфери другим
нивоима власти 8,510,000 0 0 8,510,000
ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ"
Н. БЕЧЕЈ 0
415000 Накнада за превоз
радника 400,000 400,000
416000 Награде, бонуси и 520,000 520,000
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остали расходи
421000 Стални трошкови 3,690,000 3,690,000
422000 Трошкови
путовања 400,000 400,000
423000 Услуге по уговору 980,000 980,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 830,000 830,000
426000 Материјал 1,200,000 1,200,000
482000 Пор. обавезне
таксе и казне 90,000 90,000
511000 Капитал. Одрж.
објеката 100,000 100,000
512000 Куповина опреме 300,000 300,000
414000 Соц. давања
запосленима 0 0

109 463
Транфери другим
нивоима власти 8,841,000 0 0 8,841,000
ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н.
МИЛОШЕВО
414000 Социј. давања
запосленима 140,000 140,000
415000 Накнада за превоз
радника 1,400,000 1,400,000
416000 Наг., бон. и остали
расходи 235,000 235,000
421000 Стални трошкови 3,670,000 3,670,000
422000 Трошкови
путовања 300,000 300,000
423000 Услуге по уговору 500,000 500,000
424000 Специјализоване
услуге 196,000 196,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 465,000 465,000
426000 Материјал 1,210,000 1,210,000
482000 Пор. обавезне
таксе и казне 15,000 15,000
483000 Новч. Казне по
реш. Суда 100,000 100,000
511000 Капитално
одржавање зграда 100,000 100,000
512000 Куповина опреме 480,000 480,000
515000 -куповина књига 30,000 30,000

110 463
Транфери другим
нивоима власти 7,390,000 0 0 7,390,000
ОШ "С. МИЛАН УЧА"
КУМАНЕ
415000 Накнада за превоз
радника 2,130,000 2,130,000
416000 Наг., бон. и остали
расходи 220,000 220,000
421000 Стални трошкови 3,000,000 3,000,000
422000 Трошкови
путовања 240,000 240,000
423000 Услуге по уговору 280,000 280,000
424000 Специјализоване
услуге 170,000 170,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 320,000 320,000
426000 Материјал 600,000 600,000
482000 Пор. обавезне
таксе и казне 110,000 110,000
512000 Куповина опреме 320,000 320,000

0

` 111 463
Транфери другим
нивоима власти 6,055,000 0 0 6,055,000
ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ"
БОЧАР
414000 Социј. давања
запосленима 40,000 40,000
415000 Накнада за превоз
радника 1,200,000 1,200,000
416000 Наг., бон. и остали
расходи 305,000 305,000
421000 Стални трошкови 1,900,000 1,900,000
422000 Трошкови 350,000 350,000
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путовања
423000 Услуге по уговору 250,000 250,000
425000 Тек. поправке и
одржавања 250,000 250,000
426000 Материјал 1,200,000 1,200,000
482000 Пор. обавезне
таксе и казне 60,000 60,000
424000 Специјализоване
услуге 0 0
512000 Куповина опреме 500,000 500,000

2002-
П001

ПРОЈЕКАТ -
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ 15,100,000 35,000,000 0 50,100,000

112 463
Капитални транфери
другим нивоима власти 2,100,000 2,100,000

113 511

Капитално изградња и
одржавање зграда и
објеката 13,000,000 35,000,000 48,000,000

2002-
П002

ПРОЈЕКАТ -
ЗАЈЕДНИЧКИ
ТРОШКОВИ
ОБРАЗОВАЊА 4,450,000 0 0 4,450,000

114 422
Трoш. превоза ђака
основне школе 3,200,000 3,200,000

115 424 Специјализоване услуге 250,000 250,000
116 426 Материјал 1,000,000 1,000,000

0701

ПРОГРАМ 7 -
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА 67,900,000 9,000,000 0 76,900,000

360

Јавни ред и безбедност
некласификов. на
другом месту

0701-
0001

ПА 0002 - Управљање и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре*савет
за безбедност
саобраћаја 1,200,000 0 0 1,200,000

117 423 Услуге по уговору 100,000 0 100,000

118 425

Текуће поправке и
одржавање локалних
путева и улица 1,000,000 1,000,000

119 512 Куповина опреме 100,000 100,000

451 Друмски саобраћај

0701-
0002

ПА 0002 - Управљање и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре 61,700,000 9,000,000 0 70,700,000

120 424 Специјализоване услуге 5,500,000 5,500,000

121 425
Текуће поправке и
одржавање 19,000,000 19,000,000

122 511
Капитално изградња и
одржавање путева 20,000,000 5,000,000 25,000,000

123 5114 Пројектно планирање 10,000,000 4,000,000 14,000,000
124 511 Куповина зграда и објеката 7,200,000 7,200,000

0701-
П001

ПРОЈЕКАТ -Зимска
служба 5,000,000 0 0 5,000,000

125 425
Текуће поправке и
одржавање 5,000,000 5,000,000

0401
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18,400,000 35,000,000 0 53,400,000

530 Смањење загађености

0401-
0002

ПА 002 - Праћење
квалитета елемената
животне средине 2,200,000 1,000,000 0 3,200,000

126 424 Специјализоване услуге 2,200,000 1,000,000 0 3,200,000
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540
Заштита биљног и
животињског света

0401-
0003

ПА 003- Заштита
природе 1,200,000 0 0 1,200,000

127 424 Специјализоване услуге 1,200,000 1,200,000

520
Управљање отпадним
водама

0401-
0004

ПА 006 - Управљање
отпадним водама 15,000,000 34,000,000 0 49,000,000

128 425
Текуће поправке и
одржавања 7,000,000 7,000,000

129 511

Капитално изградња и
одржавање зграда и
објеката 7,000,000 32,000,000 39,000,000

130 5114
Пројектно планирање
(пречистач) 1,000,000 2,000,000 3,000,000

510 Управљање отпадом
0401-
0005

ПА 005 - Управљање
комуналним отпадом 0 0 0 0

131 424 Специјализоване услуге 0

0401-
0006

ПА 006 - Управљање
осталим врстама отпада 0 0 0 0

132 424 Специјализоване услуге 0

0101

ПРОГРАМ 5 -
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ 48,140,000 23,800,000 0 71,940,000

421

Радови на заштити,
уређењу и коришћењу
пољопривредног

земљишта

0101-
0001

ПА 0001 - Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници 6,000,000 0 0 6,000,000

133 424 Специјализоване услуге 5,000,000 5,000,000

134 481
Дотација удуржењима
грађана 1,000,000 1,000,000

0101-
П001

ПРОЈЕКАТ -
ПОШУМЉАВАЊЕ 1,000,000 0 0 1,000,000

135 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
136 426 материјал 500,000 500,000

0101-
П002

ПРОЈЕКАТ -
ОДВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА 8,000,000 0 0 8,000,000

137 425
текуће поправке и
одржавања 8,000,000 8,000,000

0101-
П003

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
АТАРСКИХ ПУТЕВА И
ПРОПУСТА 5,500,000 5,500,000 0 11,000,000

138 425
текуће поправке и
одржавања 5,500,000 5,500,000 11,000,000

0101-
П004

ПРОЈЕКАТ -
ПОЉОЧУВАРСКА
СЛУЖБА 11,000,000 0 0 11,000,000

139 424 Специјализоване услуге 11,000,000 11,000,000

0101-
П005

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА
ПЛОДНОСТИ И
СТУДИЈСКА
ИСТРАЖИВАЊА 1,500,000 0 0 1,500,000

140 424 Специјализоване услуге 1,500,000 1,500,000

0101-
П009

ПРОЈЕКАТ - Повећање
ефикасности заштите
од поплава у општини
помоћу паметног
мерења -ИПА пројекат 13,040,000 17,300,000 0 30,340,000

141 422 Трошкови путовања 34,000 34,000
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142 423 Услуге по уговору 1,000,000 9,000,000 10,000,000
143 426 Трошкови материјала 6,000 6,000
144 512 Куповина опреме 11,500,000 8,300,000 19,800,000
145 485 Накнада штете 500,000 500,000

0101-
П006

ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног
земљишта од пожара 1,200,000 0 0 1,200,000

146 425

текуће поправке и
одржавање опреме и
објеката 1,000,000 1,000,000

147 426 материјал 200,000 200,000

0101-
П007

ПРОЈЕКАТ - заштита
пољопривредног
земљишта од града 900,000 1,000,000 0 1,900,000

148 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
149 426 материјал 400,000 1,000,000 1,400,000

1502
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА 28,570,000 16,850,000 0 45,420,000

473 Развој туризма 0

1502-
0001

ПА 0001 - управљање
развојем туризма 120,000 0 0 120,000

150 423 Услуге по уговору 120,000 120,000

1502-
0002

ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА
ПРОМОЦИЈА 2,500,000 0 0 2,500,000

151 423 Услуге по уговору 2,500,000 2,500,000

1502-
П005

ПРОЈЕКАТ - Дани од
значаја за општину 23,000,000 1,000,000 0 24,000,000

152 421 Стални трошкови 5,000,000 5,000,000
153 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000 2,000,000
154 424 Специјализоване услуге 16,500,000 16,500,000
155 426 материјал 500,000 0 500,000

1502-
п006

ПРОЈЕКАТ -Војводина
СПА 50,000 50,000 0 100,000

156 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000 100,000

1502-
п006

ПРОЈЕКАТ -
Рехабилитација
заједничког природног
и културног наслеђа за
будући развој региона-
ИПА ПРОЈЕКАТ 2,900,000 15,800,000 0 18,700,000

157 424 Специјализоване услуге 800,000 6,800,000 7,600,000

158 511
Изградња зграда и
објеката 1,600,000 9,000,000 10,600,000

159 485 Накнада штете 500,000 500,000

1501
ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНО
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 7,000,000 0 1,000,000 8,000,000

474
вишенаменски развојни
пројекти

1501-
0002

ПА 002 – Мере активне
политике запошљавања 7,000,000 0 0 7,000,000

160 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000
161 426 материјал 2,000,000 2,000,000

162 463
Транфери другим нивоима
власти-НСЗ 4,000,000 4,000,000

1501-
П002

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА
ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ ЗА
ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ 0 0 1,000,000 1,000,000

164 465
Остале донације и
трансфери 1,000,000 1,000,000

1102

ПРОГРАМ 2 -
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 124,000,000 129,000,000 0 253,000,000

620 Развој заједнице
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1102-
0002

ПА 002 - Одржавање
јавних зелених
површина 7,000,000 0 0 7,000,000

165 424 Специјализоване услуге 7,000,000 7,000,000

1102-
0003

ПА 0003- Одржавање
чистоће на површинама
јавне намене 3,000,000 0 0 3,000,000

166 424 Специјализоване услуге 3,000,000 3,000,000

1102-
0004 ПА 0004 - Зоохигијена 16,000,000 0 0 16,000,000

167 424 Специјализоване услуге 11,000,000 11,000,000
168 485 Вансудска поравнања 5,000,000 5,000,000

1102-
0005

ПА 005 - Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца 1,500,000 0 0 1,500,000

169 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000

170 425
Текуће поправке и
одржавање 500,000 500,000

1102-
0006

ПА 006 - државање
гробаља и погребне
услуге 3,100,000 0 0 3,100,000

171 425
Текуће поправке и
одржавања 3,000,000 3,000,000

172 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 100,000 100,000

630 Водоснабдевање

1102-
0008

ПА 008 - Управљање и
снабдевање водом за
пиће 51,000,000 116,000,000 0 167,000,000

173 425
Текуће поправке и
одржавања 4,000,000 4,000,000

174 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 37,000,000 115,000,000 152,000,000

175 5114 Пројектно планирање 10,000,000 1,000,000 11,000,000

1102-
П001

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА
ЕКО ЧЕСМЕ У КУМАНУ 5,500,000 0 0 5,500,000

176 424 Специјализоване услуге 5,500,000 5,500,000

640 Улична расвета

1102-
0001

ПА 001 -
Управљање/одржавање
јавним осветљењем 36,900,000 13,000,000 0 49,900,000

177 421
Стални трошкови-улична
расвета-снабдевање 17,300,000 17,300,000

178 425
Текуће поправке и
одржавања 4,600,000 4,600,000

179 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 10,000,000 13,000,000 23,000,000

180 5114 Пројектно планирање 5,000,000 5,000,000

1101

ПРОГРАМ 1 -
СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ 48,500,000 0 0 48,500,000

0
620 Развој заједнице 0

1101-
0001

ПА 001 - Просторно и
урбанистичко
планирање 6,500,000 0 0 6,500,000

181 424 Специјализоване услуге 3,000,000 3,000,000

182 482
Порези, обавезне таксе и
казне 500,000 500,000

183 5114 Пројектно планирање 3,000,000 3,000,000

1101-
0002

ПА 002 - Спровођење
урбанистичких и
просторних планова 9,000,000 0 0 9,000,000

184 424 Специјализоване услуге 5,000,000 5,000,000
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185 424 Специјализоване услуге 4,000,000 4,000,000

1101-
0003

ПА 003 - Управљање
грађевинским
земљиштем 2,000,000 0 0 2,000,000

186 511
Капитално одржавање и
изградња објеката 2,000,000 2,000,000

1101-
0004

ПА 004 - Стамбена
подршка 0 0 0 0

187 424 Специјализоване услуге 0 0

1101-
0005

ПА 005 - Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда 31,000,000 0 0 31,000,000

188 481
Дотација удружењима
грађана 1,000,000 1,000,000

188/1 511 Куповина објекта 30,000,000 30,000,000

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-74/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана 17. Закона о младима (“Службени гласник Републике Србије“, број 50/2011), члана 41.
став 1. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017-пречишћен текст), и
члана 56. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 26/2016 - пречишћен
текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници, одржаној дана 31.05.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за младе

општине Нови Бечеј

I
Разрешавају се дужности председника и члана Савета за младе:

1. Ранко Радновић из Новог Милошева – председник,
2. Јована Пецарски из Новог Бечеја– члан,
3. Никола Неатница из Новог Бечеја– члан,
4. Сања Усић из Новог Бечеја– члан,
5. Никола Штрбац из Бочара – члан,
6. Дуња Радин из Кумана – чланица,
7. Ервин Сењи из Новог Бечеја - члан

У Савет се именују председник и чланови:

1. Јована Пецарски из Новог Бечеја – председница,
2. Ранко Радновић из Новог Милошева – члан,
3. Ивана Добожанов из Новог Бечеја– чланица,
4. Никола Штрбац из Бочара – члан,
5. Дуња Радин из Кумана – чланица,
6. Ервин Сењи из Новог Бечеја – члан
7. Марина Виоглавин из Новог Бечеја– чланица.

Чланови Савета бирају се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-020-35/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.
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12. 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 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за

2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за 2018. годину
који је усвојио Савет месне заједнице на својој седници дана 23.05.2018. године.

II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-75/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

13. 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 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Ново

Милошево за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2018.
годину који је усвојио Савет месне заједнице на својој седници дана 21.05.2018. године.

II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-76/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

14. 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 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Кумане за

2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2018. годину
који је усвојио Савет месне заједнице на својој седници дана 22.05.2018. године.

II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-77/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

15. 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 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
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године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Дома културе општине Нови

Бечеј за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања Дома културе општине Нови Бечеј за 2018.
годину коју је усвојио Управни одбор установе дана 23.05.2018. године.

II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-110-12/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

16. 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 21. седници одржаној дана 31.05.2018.
године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Општинског ватрогасног

удружења Нови Бечеј за 2018. годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског плана Општинског ватрогасног удружења Нови
Бечеј за 2018. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-400-79/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 31.05.2018. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Мирјан Јакшић с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 172. Закон о запосленима у аутономим покрајинамаи јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 17/2017 - пречишћен текст), Општинско веће општине Нови
Бечеј на 62.седници одржаној дана 24.05.2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању Жалбене комисије

у општини Нови Бечеј

I
Разрешава се дужности чланa Жалбене комисије у општини Нови Бечеј:

1. Жужана Јосимовић из Новог Бечеја – члан.

II
За члана Жалбене комисије у општини Нови Бечеј именује се:

1. Трифун Станковић из Новог Бечеја – члан.

III
Мандат именованог члана траје до истека мандата Жалбене комисије.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-020-36/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 24.05.2018. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
бр. 17/2017-пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр.
11а/2017) председник општине Нови Бечеј је дана 24.05.2018. донео

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној

својини које је дато у закуп

I
У Комисију за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у закуп на
територији општине Нови Бечеј именују се:

1. Милан Стојшин пољопривредни инжењер – за председника,
2. Емил Мишковић пољопривредни инжењер – за члана,
3. Зоран Ђокић геометар – за члана.

II
Kомисија ће о увођењу у посед, лица којима је Одлуком издато у закуп пољопривредно земљиште у
државној својини у првом кругу лицитације у општини Нови Бечеј, сачинити записник.

III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-020-39/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 24.05.2018. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 53. става 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 17/2017-пречишћен текст), Председник општине доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД КРАЂЕ УСЕВА У

ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

I
Образује се Комисија за заштиту пољопривредног земљишта од крађе усева у саставу:

1. Милан Будаков из Новог Бечеја - координатор
2. Балинт Атила из Новог Бечеја – члан
3. Штевкић Бранислав из Новог Бечеја – члан
4. Голијанин Радован из Новог Бечеја – члан
5. Поповић Боривој из Бочара – члан
6. Мучалов Милош из Кумана – члан
7. Голушин Груја из Новог Милошева – члан.

II
Задаци Комисије су:

- Обилазак терена-територије укупне површине 56456 хектара.
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- Спречавање штете и крађе на усевима, воћњацима и виноградима, шумама, као и да за сваку
недозвољену радњу, којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје радње, прикупи
податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно
кориснику, као и да прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има и о свему томе сачини
записник.

- У случају уочавања кривичног дела, обвезни су обавестити полицију.

III
Комисија се оснива на одређено време, односно до почетка рада пољочуварске службе, за коју је расписана
јавна набавка, али је рок за подношење понуда продужен те набавка још увек није окончана, а заштита
усева је неопходна због учесталих крађа.

IV
Комисија има права да користи Ладу Ниву Општинске управе и мотоцике пољочуварске службе који такође
припадају Општинској управи Нови Бечеј.

V
Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од 2.000,00 динара по изласку или састанку,
на основу записника и присутности у складу са чланом 21. и 22. Одлуке 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 бр. 6/2015).

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број I-01-020-40/2018 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 24.05.2018. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2017. годину 8 1
2. Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и погребним услугама у општини Нови

Бечеј
8 67

3. Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности – димничарске услуге
на територији општине Нови Бечеј

8 73

4. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се
налази на територији општине Нови Бечеј

8 80

5. Одлука о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј, Република Србија и града
Шандорфалва, Република Мађарска

8 81

6. Одлука о поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације
«Великогоспојински дани – Госпојина 2018» у Новом Бечеју

8 82

7. Програм капиталних и других улагања из Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018.
годину

8 83

8. Решење о прибављању непокретности –помоћне зграде - у јавну својину општине Нови
Бечеј

8 111

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе 8 112
10. Измена финансијског плана за 2018. годину Програма рада Општинске управе општине

Нови Бечеј за 2018. годину
8 113

11. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за младе
општине Нови Бечеј

8 124

12. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице
Нови Бечеј за 2018. годину

8 125

13. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице
Ново Милошево за 2018. годину

8 125

14. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице
Кумане за 2018. годину

8 125

15. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Дома културе
општине Нови Бечеј за 2018. годину

8 126

16. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана општинског
ватрогасног удружења Нови Бечеј за 2018. годину

8 126

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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1. Решење о разрешењу и именовању Жалбене комисије у општини Нови Бечеј 8 126

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Решење о именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног

земљишта у државној својини које је дато у закуп
8 127

2. Решење о образовњу Комисије за заштиту пољопривредног земљишта од крађе усева
у општини Нови Бечеј

8 127

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