
 

 

    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 25                                            Нови Бечеј 17.07.2019. године                                           година   LIII 

 

ОПШТИ ДЕО 
 
1. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19), и содне примене члана 236. Закона о 

накнадана за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“. 95/2018) као и члана 40. став 1.тачка 5. 
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општина Нови 

Бечеј, на 31. седници одржаној 17.07.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШЋЕЊУ  ПРОСТОРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У  НОВОМ БЕЧЕЈУ, ЗА 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ  

ГОСПОЈИНА 2019« 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се привремено коришћење простора одређеног Урбанистичко техничким условима за 
уређења површина јавне намене у време трајања манифестације «Великогоспојиски дани – ГОСПОЈИНА 2019» 

( У даљем тексту: УТ услови) у насељеном месту Нови Бечеј. 
Одлуком Организационог одбора «Великогоспојиски дани – ГОСПОЈИНА 2019» (у даљем тексту: 

Организациони одбор), у складу са Програмом манифестације, одредиће се: 
• простори на којима ће активности организовати локална самоуправа  

• простори за које ће се утврдити накнада за коришћење простора ради постаљања мањих монтажних 

објеката и других објеката. 

 

Члан 2. 
О садржају појединачних активности и начину на који ће их локална самоуправа организовати, одлуку ће 

донети Организациони одбор а спроводиће је Општинска управа и Туристичка организација општине Нови 
Бечеј. 

Члан 3. 
   За просторе одређене УТ условима за које се одређује накнада за привремено коришћење ради 

постаљања мањих монтажних и других објеката привременог карактера, спроводи се поступак: 

- јавног надметања (лицитације) 
- прикупљања писмених понуда јавним огласом 

- непосредне погодбе. 
Поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда јавним огласом, спроводи Комисија за спровођење 

поступка давања у закуп грађевинског земљишта. 

 
Члан 4. 

Комисија из члана 3. став 2. ове Одлуке, ће у складу са Одлуком Организационог одбора, донети Правила о 
условима и начину спровођења поступка за коршћење површине јавне намене за постављање мањих 

монтажних и других објеката привременог карактера у време манифестације у Новом Бечеју. 

 
Члан 5. 

Почетни износ накнаде одредиће се према врсти објекта који се поставља, површини коју заузима као и 
локацији на којој ће се привремено поставити . 

Одлуку о почетној висини накнаде утврдиће Организациони одбор. 
 

Члан 6. 

Објекти у смислу ове Одлуе су објекти и мањи монтажни објекти утврђени чланом 146. став 1. и 2. Закона о 
планирању и изградњи.  
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Члан 7. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина, су приход буџета општине и уплатиће се на 

рачун буџет општине Нови Бечеј.  

Решење о накнади за коршћење простора на јавној површини за постављање мањих монтажних и других 
објеката, донеће Локална пореска администрација Општинске управе Нови Бечеј. 

 
Члан 8. 

УТ услови које је израдило Јавно предузеће “Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, саставни су део ове Одлуке. 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлукуа о привременом коришћењу  простора на површинама 

јавне намене у  Новом Бечеју („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 8/2014). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-653-19/2019                     Председник 

Дана: 17.07.2019. године                        Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 

 

2. На основу члана 98. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 136. став 6.  Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општина Нови Бечеј, на 30. седници одржаној 
17.07.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ  

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

У општини Нови Бечеј, као национално мешовитој општини, оснива се Савет за међунационалне односе (у 
даљем тексту: Савет) као самостално радно тело које чине представници српског народа и националних 

мањина, у складу са законом. 
Овом Одлуком регулише се делокруг, састав, избор чланова и начин рада савета за међунационалне односе. 

 

Члан 2. 
Представнике у Савету за међунационалне односе могу имати припадници српског народа и националних 

мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву општине. 
. 

У општини Нови Бечеј услове из става 1. испуњавају следеће заједнице: 
* Срби   - учешћа у укупном становништву –   67,42% 

* Мађари       - // -    18,05% 

* Роми     - // -     5,41% 
 

II ПОСТУПАК  ИЗБОРА ЧЛАНОВА У САВЕТ 
 

Члан 3. 

Савет за међунационалне односе има 6 (шест) чланова. 
Свака од заједница из члана 2. ове Одлуке, у савет даје 2 представника независно од процентуалног учешћа у 

укупном становништву општине. 
 

Члан 4. 

Скупштина општине бира чланове Савета међу истакнутим припадницима српског народа и националних 
мањина.  

Представници српског народа у савету бирају се на предлог административно мандатне комисије. 
Представници националних мањина у савету бирају се на предлог националног савета националних мањина. 

 
Члан 5. 
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Начин предлагања и избора чланова Савета треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника 

српског народа и националних мањина, с тим да ни српски народ, нити једна национална мањина не може 

имати већину чланова Савета. 

 Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.  
Мандат чланова траје 3 године и тече од тренутка избора у Скупштини општине. 

Скупштина општине доноси решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе. 
 

III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА 

 
Члан 6. 

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Општини, а 
посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у 

утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и 
предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских 

средстава за остваривање националне равноправности. 

 Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у општини. 
 

Члан 7. 
 Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета. 

 Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која је дужна да се о њима 

изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана. 
 Скупштина општине и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука који се тичу 

националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.  
 Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, 

најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета. 

 Пословником Скупштине општине ближе се уређује положај Савета у поступку доношења општинских 
одлука и других правних аката. 

 
Члан 8. 

Савет подноси Скупштини општине шестомесчни извештај о свом раду. 
 Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области националне равноправности, 

међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији Општине. Саставни део извештаја су 

и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење националне равноправности. 
 Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини општине ако оцени да то захтевају нарочито 

важни разлози или ако Скупштина општине тражи такав извештај од њега. 
 

Члан 9. 

Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог 
општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског народа 

и националних мањина представљених у Савету и право да под истим условима пред Управним судом покрене 
поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине са Статутом.  

 
Члан 10.  

 Савет доноси пословник о раду. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска управа. 
 

Члан 11. 
 Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у 

складу са законом.“ 

За свој рад чланови Савета имају право на накнаду према одлуци којом се утврђује накнада осталим 
радним телима Скупштине. 

 
V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању савета за међунационалне односе општине 

Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 11/2014) 
До именовања чланова Савета у складу са овом Одлуком послове ће обављати досадашњи Савет. 

  
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-39/2019                     Председник 
Дана: 17.07.2019. године                        Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 
 

3. На основу члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), чл. 34. и 35. Закона о 
јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 

113/2017 и 95/18), члана 12. 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) и члана 40. став 1. тачка 22. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 31. седници одржаној дана 17.07.2019 године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  
OПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 

Члан 1. 
У Одлуци о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 18/2018) у члану 24. иза става 1. табела ЦЕНА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА мења се и гласи: 

ДЕЛАТНОСТ ЗОНА 

I II III IV 

Игре на срећу (класичне игре на срећу и наградне игре у роби и услугама) 600 500 400 300 

Банкарство, финансијска и делатност осигурања 550 450 360 260 

Трговина, угоститељство 500 400 340 240 

Образовна и здравства делатност (аутошколе, апотеке и сл.) 400 300 250 180 

Производња, занатство (осим старих заната) 260 210 160 130 

Ветеринарска делатност и делатност у области заштите и неге животиња и 
биљака 

200 150 100 80 

Телекомуникације и емитовање телевизијског програма 200 170 130 100 

Канцеларије за рад политичких, друштвених, синдикалних, невладиних, верских 
и сл. организација, удружења грађана, стари занати, хуманитарне организација, 

организације у области образовања, здравства, социјалне заштите, науке, 

културе, спорта и сл. 

40 35 25 20 

Магацински простори, гараже и сл. 20 16 10 8 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-46-32/2019                      Председник 

Дана: 17.07.2019. године                        Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 

 
4. На основу члана  4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се 

налази на територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 8/2018) и члана и члана 

67. став 1. тачка 21. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/2019), 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 103. седници одржаној дана 02.07.2019. године донело је 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СКИДАЊУ УСЕВА СА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 
I 
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У Одлуци о скидању усева са државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2018/2019 годину 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 22/2019)  у тачки IV алинеја 1. иза речи „Мио Мар Аграр д.о.о“ 

додају се речи „ и Силоси Милошево д.о.о. Ново Милошево“. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-320-51/2019              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 02.07.2019. године           Општинског већа 
 Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

  

ПОСЕБАН ДЕО 

 
1. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови 
Бечеј“,  број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 103. седници, одржаној дана 02.07.2019. године, 

донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Средства планирана Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2019 годину у делу: Програм 5 - 

пољопривреда и рурални развој, 0101-П007 пројекат – заштита пољопривредног земљишта од града 
усмериће се за плаћање новчаних накнада лицима која су, као стрелце за испаљивање противградних 

ракета, ангажовале  радарске станице Бајша и Самош. 
 

2. Средства из тачке 1. oбезбеђена су Годишњим програмом мера заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину, који је уз сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине РС, донела скупштина општине Нови Бечеј, а којим је утврђено 

да ће се накнада од закупа између осталог користити и за противградну одбрану на територији општине у 
2019. години.  

  

3. Накнада за 2019. годину исплатиће се једнократно за сва 4 месеца (јуни, јули, август и септембар) укупно у 
висини од 19.000,00 динара у нето износу по ангажованом лицу, са обрачунатим порезима и доприносима, 

ради одржавања и чувања ракетних места на територији општине Нови Бечеј. 
 

4. О спровођењу овог закључка стараће се Одсек за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј. 
 

5. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ       

        
Број: III 02-400-75/2019              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 02.07.2019. године           Општинског већа 

 Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 
 

2. На основу члана 16. Одлуке о раввноправности полова („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 14/2017) и 
члана 40. став 1. тачка 50. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), 

Скупштина општине Нови Бечеј на 31. седници одржаној дана 17.07.2019. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за родну равноправност 
  

I 
Разрешава се дужности члана Комисије за родну равноправност: 

 

1. Марко Лунгулов - члан 
 

II 
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У Комисију за родну равноправност именује се: 
 

1. Трифун Станковић за члана.  

 
III 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020-42/2019                     Председник 

Дана: 17.07.2019. године                        Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 

 

3. На основу 63. став 1. тачка 23. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 

6/2019) и Закључка Општинског већа општине Нови Бечеј број: III 02-400-65/2019, председник општине Нови 
Бечеј је дана 02.07.2019. донео 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи 

корисницима ради санирања штете на објектима, настале као последица великих киша 
 

I 
Разрешава се дужности члана Комисијe за доделу једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања 

штете на објектима, настале као последица великих киша на територији општине Нови Бечеј:  
 

1. Татјана Барбарић - Алексов – чланица. 

 
II 

У Комисију за доделу једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања штете на објектима, настале 
као последица великих киша на територији општине Нови Бечеј именује се:  

   

1. Весна Поповић – чланица. 
 

III 
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: I 01-020-36/2019             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.07.2019. године       Општине Нови Бечеј 

    Н о в и  Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 
 

4. На основу члана 63. става 1. тачка 23. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 6/2019), 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. Атила Балинт из Новог Бечеја; 
2. Бранислав Штевкић из Новог Бечеја; 

3. Радован Голијанин из Новог Бечеја; 

4. Небојша Вујацков из Новог Бечеја; 
5. Грујица Голушин из Новог Милошева; 

6. Александар Бешлин из Новог Милошева; 
7. Милош Мучалов из Кумана; 

8. Милан Мучалов из Кумана; 

9. Боривој Поповић из Бочара; 
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10. Радиша Адамовић из Бочара. 

II 

Задаци Комисије су: 

- Обилазак терена-територије укупне површине 56456 хектара. 
- 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, а заштита усева је неопходна због учесталих крађа. 

 

IV 
Комисија има права да користи  обе Ладе Ниве 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). 

 

VI 
Одређује се Дамир Овчина, помоћник председника општине за Координатора комисије, чији је задатак да 

уредно води евиденцију присутности за ангажована лица из тачке I овог Решења, као и евиденцију утрошка 
горива за возила из тачке IV овог Решења. 

 
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број I-01-020-41/2019             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 09.07.2019. године       Општине Нови Бечеј 

    Н о в и  Б е ч е ј        Саша Максимовић с.р. 

 
5. На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 40. 

став 1. тачка 10. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/2019), Скупштина 
општине Нови Бечеј на 31. седници одржаној дана 17.07.2019. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене Програма пословања 

JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2019. годину 
 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Програма пословања ЈП ″Комуналац″ Нови Бечеј за 2019. годину који је 

усвојио Надзорни одбор јавног предузећа.  
 

II 
 Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: II 02-121-28/2019              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 17.07.2019. године         Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 
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ОГЛАСНИ ДЕО 
 
1.На основу члана 1. Решења о формирању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана у општини Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 11/2019), председник 

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана на другој седници 

одржаној дана  09. јула 2019. године, расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈКОГ ПЛАНА У 

ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

I    Циљ конкурса  

 

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) расписује се за избор пет чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана у општини Нови Бечеј (у даљем тексту: Антикорупцијска комисија) и 

потписује га председник Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана у општини Нови Бечеј. 

 

II   Право на учешће на јавном конкурсу, услови и потребна документација 

 

Кандидат за члана Антикорупцијске комисије (у даљем тексту: кандидат) треба да испуњава следеће 

услове: 

1. да је пунолетан и да има место пребивалишта на територији општине Нови Бечеј 

2. да није осуђиван и да се против њега не води судски поступак за дела која се односе на 

корупцију; 

3. да није радно ангажован по било ком основу у органима, привредним друштвима, установама и 

другим организацијама који су директни или индиректни корисници буџета општине Нови Бечеј; 

4. да није носилац било које функције у политичкој странци; 

                   да није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о агенцији за борбу против корупције 

 

Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави следеће:   

1. биографију; 

2. уверење МУП-а  из казнене евиденције; 

3. потврду надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води судски поступак за дела која 

се односе на корупцију 

4. фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне 

карте 

5. потписану изјаву лица које подноси пријаву да није радно ангажовано у органима Општине 

Нови Бечеј по било ком основу (ангажовани на одређено или неодређено време, ангажовани у 

форми рада ван радног односа и др.), да није носилац било које било које функције у 

политичкој странци и да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу 

против корупције (образац изјаве објављен је уз текст конкурса и може се преузети на 

интернет страници Општине Нови Бечеј); 

6. попуњен образац „мотивационо писмо“ који је објављен уз текст конкурса и може се преузети 

на интернет страници Општине Нови Бечеј. 

 

III  Начин подношења пријаве, рокови и опште информације 

 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу „Пријава за чланове тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана у општини Нови Бечеј“ који је објављен уз текст конкурса и може се преузети на 

интернет страници Општине Нови Бечеј. 
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Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова и тачке II овог конкурса, достављају се у року 

од 30 дана од дана објављивања конкурса, у затвореној коверти, на следећу адресу: 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ  

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског  

плана у општини Нови Бечеј 

Жарка Зрењанина број 8 

23272 Нови Бечеј  

         или лично у пријемној канцеларији општине Нови Бечеј (канцеларија број 16).  

 

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ“- НЕ ОТВАРАТИ“.  

Непотпуне, неблаговреме пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће 

се разматрати. 

Све додатне информације се могу добити на телефон општинске управе 023/772-320 локал 128.  

 

Након утврђивања који су кандидати поднели благовремене и потпуне пријаве, Комисија ће у року од 

пет дана пре одржавања усменог тестирања наведеним кандидатима упутити позив за усмено тестирање 

писменим и елекрторнским путем. У позиву ће бити наведени датум, време и место одржавања усменог 

тестирања, с тим што ће Комисија редослед кандидата утврдити према времену пријема пријаве.  

Конкурсни материја се не враћа подносиоцу пријаве.  

 

Овај конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј и на сајту општине Нови 

Бечеј www.novibecej.rs. 

 

Листа пристиглих пријава и записници о раду Комисије јавно се објављују на интернет страници 

Општине Нови Бечеј. 

 

Комисија ће најкасније у року од 15 дана након спроведеног усменог тестирања утврдити Ранг листу 

кандидата за избор чланова Комисије и упутити је Скупштини општине Нови Бечеј на разматрање и усвајање. 

        

 

   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

                  Новица Блажин с.р. 

 
САДРЖАЈ 

ОПШТИ ДЕО 
 

 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

1. Одлука о привременом коришћењу  простора на површинама 

јавне намене у  Новом Бечеју, за време трајања манифестације 
«Великогоспојински дани - Госпојина 2019« 

Скупштина 

општине 

25 1 

2. Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе општине 

Нови Бечеј 

Скупштина 

општине 

25 2 

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору у 

јавној својини oпштине Нови Бечеј 

Скупштина 

општине 

25 4 

4. Одлука о измени и допуни Одлуке о скидању усева са државног 
пољопривредног земљишта за агроекономску 2018/2019 годину 

Општинско 
веће 

25 4 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

1. Закључак о издвајању средстава буџета за противградну одбрану Општинско 

веће 

25 5 

2. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за родну 
равноправност 

Скупштина 
општине 

25 5 

3. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу 

једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања 
штете на објектима, настале као последица великих киша 

Председник 

општине 

25 6 

4. Решење о образовњу Комисије за заштиту пољопривредног 

земљишта од крађе усева у општини Нови Бечеј 

Председник 

општине 

25 6 

5. Решење о давању сагласности на измене Програма пословања 

JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2019. годину 

Скупштина 

општине 

25 7 

 
ОГЛАСНИ ДЕО 
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

1. Јавни конкурс за  избор  чланова тела за 

праћење примене локалног антикорупцијког 

плана у општини Нови Бечеј 

Комисије за избор чланова тела 
за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана у 

општини Нови Бечеј 

25 8 

 
 

 

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 
Одговорни уредник: Тамара Попов, Телефон: 023-772-320, лок. 125, Е маил: tamara.popov@novibecej.rs   

Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs  

Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs 


