СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 26

Нови Бечеј 03.09.2019. године

година LIII

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 107. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,бр.6/2019),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 105. седници одржаној дана 12.08.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о приступању изради Просторног плана општине
Нови Бечеј, у периоду од 12.08.-26.08.2019. године.
Нацрт Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Нови Бечеј, који је израдила Општинска управа
Нови Бечеј, објавиће се дана 12.08.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs. Сва заинтересована лица
могу да стављају примедбе и предлоге на Нацрт путем меила prostorniplan.opstinanb@novibecej.rs.
Нацрт Одлуке у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког
радног дана од 7-15 часова.
Јавна седница одржаће се у понедељак, 26.08.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у Свечаној сали
општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Одређују се поједини чланови Комисије за планове општине Нови Бечеј да одговарају на постављена питања
путем имеила и образлажу Нацрт Одлуке на јавној седници.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-350-30/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 107. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 105. седници одржаној дана 12.08.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за
територију општине Нови Бечеј, у периоду од 12.08.- 21.08.2019. године.
Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови Бечеј, објавиће се
дана 12.08.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs . Сва заинтересована лица могу да стављају
примедбе и предлоге на Нацрт путем меила naknadezajavnepovrsine.opstinanb@novibecej.rs.
Нацрт Одлуке у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког
радног дана од 7-15 часова.
Јавна седница одржаће се у понедељак, 21.08.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у Свечаној сали
општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Одређују се руководиоци организационих јединица Општинске управе Нови Бечеј да одговарају на постављена
питања путем меила и образлажу Нацрт Одлуке на јавним седницама.

3. септембар 2019.

Службени лист општине Нови Бечеј
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-350-32/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 6/2019) и Захтева Месне заједнице Ново Милошево, Општинско веће општине Нови Бечеј на 104. седници
одржаној дана 10.07.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о одобравању средстава Месној заједници Ново Милошево
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ Месној заједници Ново Милошево средства у износу до 500.000,00 динара за санацију
оштећења до којих је дошло приликом хитне интервенције чишћења атмосферске канализационе мреже које
су предузимане након великих и обилних падавина.
II
Средства из тачке I овог Решења, издвојиће се из буџета општине Нови Бечеј, раздео 4 Општинска управа,
глава 4.01 – Општинска управа без индиректих корисника, програмска класификација 1101-0002, Програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова,
позиција 187, економска класификација 424.
III
Месна заједница Ново Милошево ће, након извршених радова, Општинском већу достави извештај о обиму и
врсти радова и утрошеним средствима.
Обавезује се месна заједница Ново Милошево да неутрошена средства врати у буџет општине Нови Бечеј.
IV
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-80/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу и 67. став 1. тачка 21. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
6/2019), поводом обавештења корпоративног агента друштва Дневник АД Нови Сад, Општинско веће
општине Нови Бечеј на 104. седници одржаној дана 10.07.2019.године доноси
ЗАКЉУЧАК
о продаји акција које општине Нови Бечеј има у друштву „Дневник АД” Нови Сад
1. Општинско веће општине Нови Бечеј прихвата понуду корпоративног агента друштва Дневник АД Нови
Сад о продаји акција по цени од 2.100,00 динара по акцији.
Општина Нови Бечеј има укупуно 16 акција и износ од продатих акција приход је буџета општине Нови
Бечеј.
2. Овлашћује се прдседник општине Нови Бечеј да закључи уговор о купопродаји акција код јавног
бележника.
3. Овај закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

3. септембар 2019.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: III 02-400-77/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј
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Број: 26
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка)
и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 6/2019), Општинско веће
општине Нови Бечеј на 104. седници одржаној дана 10.07.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Дома културе општине Нови Бечеј који ће се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину:
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул
Август

Планирани програм

Трошкови

Светосавска академија на нивоу општине
Биоскоп (1 цртани филм, 2 филма за одрасле)
Светосавска академија (програм основних школа)
Радионице сликарства за децу

200.000,00
0,00
0,00
0,00

Програм поводом Св. Трифуна/дана заљубљених
Позоришна представа
Изложба слика
Биоскоп (2 цртана филма, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Програм поводом 8. марта
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Изложба слика
Биоскоп (2 цртана филма, 1 филм за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Концерт
Изложба
Позоришна представа
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Радионице сликарства за децу
28. Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића
- Отворено такмичење соло певача
- Концерт
- Изложба и промоција III тома композиција
Биоскоп (2 цртана филма, 1 филма за одрасле)
Програм МКУД ‘’Јокаи Мор’’
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Дан школе ‘’Јосиф Маринковић’’, ‘’Милоје Чиплић’’
Дан Средње школе Нови Бечеј
Радионице сликарства за децу-завршна изложба
Ђенђеш Бокрета и Дуриндо (Durindo - Gyongyos bokreta) - смотра народних
игара и песама
Концерт/наступ фолклора
Изложба слика
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Завршни програм ОШ ‘’Јосиф Маринковић’’
Завршни програм ОШ ‘’Милоје Чиплић’’
Матуранти Средње школе Нови Бечеј
Завршна приредба ПУ “Пава Сударски”
Летњи биоскоп (по једна пројекција филма недељно)
Лето у парку (програм за децу, концерт, представа)
Ликовна колонија - 25. Тиска Академија Акварела

50.000,00
90.000,00
25.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
70.000,00
100.000,00
80.000,00
0,00
0,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
100.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00

3. септембар 2019.
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Службени лист општине Нови Бечеј
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Концерт забавне музике
Смотра сликара аматера општине Нови Бечеј
Биоскоп ( 2 цртана филма, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Изложба слика
Фестивал комедије ‘’Јован Кнежевић Цаца’’
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Програм поводом Дечије недеље у свим насељеним местима
Радионице сликарства за децу
Изложба слика
Позоришна представа
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Смотра народног стваралаштва ‘’Ричај’’
Биоскоп (1 цртани филм, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Изложба слика
Новогодишњи концерт
Биоскоп (2 цртана филма, 1 филм за одрасле)
Програм за децу приликом доделе пакетића
Радионице сликарства за децу

100.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
70.000,00
0,00
75.000,00
0,00
25.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00

Укупни планирани трошкови

2.315.000,00

II
Председник општине закључује са установом из тачке I овог решења годишњи уговор о финансирању
одобрених програма и делова програма, а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Дом културе општине Нови Бечеј је дужан да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно
пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-26/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка)
и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 6/2019), Општинско веће
општине Нови Бечеј на 104. седници одржаној дана 10.07.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Народне библиотеке Нови Бечеј који ће се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину:
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април

Планирани програм
- А agyar kultura napja (22. јануар)
- Књижевно вече добитника НИН- ове награде
- Програм на мађарском A magyar nyelv nezetkőzi napja (21. фебруар)
- Обележавање националног дана књиге (28. фебруар)
- Општинско такмишење рецитатора
- Зонска смотра рецитатора
- Књижевно вече (Светски дан поезије, 21. март)
- Светски дан дечије књиге (02.април)
- Песничка штафета

Трошкови
15.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00

3. септембар 2019.

Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар

Новембар
Децембар

Службени лист општине Нови Бечеј

- A magyar költészet napja (11. april)
- Светски дан библиотекара (23.април)
- Читалачка значка
- Књижевно вече
- Изложба
- Промовисање завршних радова ученика Средње школе Нови Бечеј
- Промоција часописа
- Лето у авлији: књижевне вечери,концерти,радионице за одрасле, промоције
локалних стваралаца
- Пројекције филмова
- Авлија забавлија
- Радионица за децу
- Књижевно вече
- Дечија недеља - позоришна представа за децу,сарадња са основним школама
(двојезично)
- Дани Лазе Телечког - огранак Кумане
- Колективни одлазак на Сајам књига - Београд
- Књижевно вече и изложба
- Књижњвно вече
- Радионица за децу на српском и мађарском језику
- Књижевно вече поводом Дана библиотекара Србије (14.децембар)
- Божићно-новогодишњи програм на мађарском језику
- изложба дечијих радова
Укупни планирани трошкови:
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30.000,00
40.000,00
60.000,00
200.000,00
30.000,00
90.000,00

40.000,00
80.000,00

735.000,00

II
Председник општине закључује са установом из тачке I овог решења годишњи уговор о финансирању
одобрених програма и делова програма, а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Народна библиотека Нови Бечеј је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно
пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-38/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 75. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка),
члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј
које својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бече“, број
11/2017) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј (  Службени лист општине Нови Бечеј  , број 6/2019),
Општинско веће општине Нови Бечеј решавајући по пријави Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, на
104. седници одржаној дана 10.07.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, који ће се
суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину:
Месец

Планирани расходи и издаци

Трошкови

3. септембар 2019.
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар
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 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених експоната
 одржавање манифестација,
 штампање публикације,
 израда сталне поставке у оквиру Житног магацина
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
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60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00
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 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
Укупни планирани трошкови:

700.000,00

II
Председник општине закључује са удружењем из тачке I овог решења годишњи уговор о суфинансирању
одобрених издатака и текућих расхода а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Удружење је дужно да у року од 15 дана од дана истека тромесечја, достави Општинском већу тромесечни
извештај о наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне
године.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-27/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – исправка), члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Туристичке организације
општине Нови Бечеј која својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 11/2017) и члана 67. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број
6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 105. седници одржаној дана 12.08.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, који ће се
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину:
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Планирани расходи и издаци
 Одржавање објеката Главашева кућа и чување
 Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
 Комуналне услуге
 Трошкови административних услуга
 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 Трошкови мониторинга видео надзора
 Одржавање бар једне тематске манифестације
 Одржавање објеката Главашева кућа и чување
 Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
 Комуналне услуге
 Трошкови административних услуга
 Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 Трошкови мониторинга видео надзора
 Одржавање бар једне тематске манифестације
 Одржавање објеката Главашева кућа и чување
 Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
 Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
 Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)

Трошкови
70.000,00

70.000,00

70.000,00

3. септембар 2019.
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Јун

Јул
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Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Штампање публикације.
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Штампање публикације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
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Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације
Одржавање објеката Главашева кућа и чување
Каталогизација, електронски унос и примарна рестаурација прикупљених
експоната
Одржавање сталне поставке у Главашевој кући
Услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет)
Комуналне услуге
Трошкови административних услуга
Енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
Трошкови мониторинга видео надзора
Одржавање бар једне тематске манифестације

Укупни планирани трошкови:
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65.000,00

70.000,00

70.000,00

790.000,00

II
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програни Туристичкој организацији општине Нови Бечеј који ће се
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину:
1. Мултикултурални викенд ....................120.000,00
 Трошкови превоза
 Трошкови хране и пића за учеснике
 Трошкови обезбеђења
 Трошкови изнајмљивања озвуке
 Трошкови водитеља
 Трошкови промо материјала
2. Новогодишњи концерт...........................180.000,00
 Трошкови превоза
 Трошкови хране и пића за учеснике
 Трошкови обезбеђења
 Трошкови изнајмљивања озвуке
 Трошкови водитеља
 Трошкови промо материјала
 Куповина јелке за трг
 Трошкови аниматора – Деда мраз
 Трошкови превоза каруцама за аниматора
 Трошкови слаткиша за децу која ките јелку

3. септембар 2019.
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1.090.000,00

III
Председник општине закључује са установом из тачке I и II овог решења годишњи уговор о финансирању
одобрених издатака и текућих расхода као и културних програма, а исплата средстава из буџета општине Нови
Бечеј врши се на основу решења о преносу средстава, а у складуса законом којим се уређује буџетски систем.
Туристичка организација је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе извештај о
утрошеним средствима, као и о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку
програма, односно пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу.
IV
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-110-6/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана и члана 67. став 1. тачка 18. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 105. седници
одржаној дана 12.08.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
„Залазак у свитању“
I
Ради спровођења и организације манифестације „Залазак у свитању“, именује се Организациони
одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Чедомир Жеравица, председник
Иван Зец, члан
Драган Раушки, члан
Иван Жеравица, члан
Саша Стокић, члан.

II
Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини
Нови Бечеј.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕJ
Број: III 02-020-44/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) 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 105. седници одржаној дана
12.08.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм манифестације „ЗАЛАЗАК У СВИТАЊУ“
за 2019. годину
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм манифестације „ЗАЛАЗАК У СВИТАЊУ“ за 2019. годину, коју је
донео Организациони одбор манифестације.
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 160.000,00 динара за реализацију трошкова
манифестације „Залазак у свитању“.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-644-1/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

9. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 105. седници одржаној дана
12.08.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Бочара 2019”
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Бочара 2019” који је усвојио
Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-82/2019
Дана: 12.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

10. На основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“,бр.12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр.6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 107. седници одржаној дана
03.09.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације
Дани села Кумана за 2019. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације Дани села Кумана за 2019. годину,
који је усвојио Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-4-63/2019
Дана: 03.09.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

11. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 107. седници
одржаној 03.09.2019. године донело је
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РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
Дани Лазе Телечког
I
Ради спровођења и организације манифестације Дани Лазе Телечког која ће се одржати у Куману у периоду од
10.10. до 13.10.2019. године именује се Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Живица Радин, председник Организационог одбора
Душан Радишић, заменик председника Организационог одбора
Горан Станчић, члан
Виолета Недимовић, чланица
Дуња Радин, чланица

II
Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама, одборника, чланова већа и радних тела у општини
Нови Бечеј.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-45/2019
Дана: 03.09.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

12. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 107. седници одржаној дана
03.09.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
20. ДаниТеодора Павловића 2019
I
Ради спровођења и организације манифестације 20. ДаниТеодора Павловића 2019, именује се
Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Радован Влаховић, председник
Сенка Влаховић, заменица председника
др Зоран Ђерић, члан
др Срђан Шљукић, члан
др Петар Крестић, члан
Драган Раушки, члан
Ђорђе Попов, члан
Владимир Голушин, члан

II
Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини
Нови Бечеј.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕJ
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ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р

13. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 107. седници
одржаној дана 03.09.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила и Програм манифестације
20. Дани Теодора Павловића 2019. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације 20. Дани Теодора Павловића 2019. године, који се одржавају
крајем септембра 2019. године, у трајању од четири дана, у Новом Саду и Новом Милошеву, са предложеним
финансијским планом.
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 300.000,00 динара за реализацију трошкова манифестације
„20. Дани Теодора Павловића“.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕJ
Број: III 02-653-31/2019
Дана: 03.09.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р

14. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј, број
6/2019) и члана 4. став 2. Одлуке о објављивању прописа и других аката у Службеном листу општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 24/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 104. седници
одржаној дана 10.07.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању одговорног уредника Службеног листа општине Нови Бечеј
I
За одговорног уредника “Службеног листа општине Нови Бечеј” именује се:
Тамара Попов начелница Општинске управе Нови Бечеј.
Задатак одговорног уредника је да примљене акте доставља у писаном облику овлашћеном лицу које штампа
"Службени лист општине Нови Бечеј", с налогом за штампање који садржи број "Службеног листа општине
Нови Бечеј", датум издавања и списак аката који ће бити објављени у сваком појединачном броју.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-40/2019
Дана: 10.07.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р
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15. На основу 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 107. седници одржаној дана 03.09.2019.године доноси
ЗАКЉУЧАК
УТВЂУЈЕ СЕ да је захтев таксиста, са територије општине Нови Бечеј, упућен Општинском већу општине Нови
Бечеј, ОСНОВАН те се налаже Општинскј управи израда Нацрта Одлуке о такси превозу на територији општине
Нови Бечеј у складу са важећим законским изменама, и упућивање Скупштини општине на усвајање.
Овај закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
Закључак доставити:
1. Представнику подносиоца захтева
2. Општинској управи Нови Бечеј
3. Архиви
Број: III 02-344-14/2019
Дана: 03.09.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р

16. На основу Закључка о измени Закључка Покрајинске владе број 127-46-90/2019-1 од 14. августа 2019.
године и 67. став 1. тачка 21. Статута Општине Нови Бечеј (  Службени лист општине Нови Бечеј  , број
6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 106. седници одржаној дана 29.08.2019.године доноси
ЗАКЉУЧАК
о измени и допуни Закључка о прихватању на коришћење возила за превоз пацијената на
дијализу за потребе Дома здравља Нови Бечеј
4. Општинско веће општине Нови Бечеј прихвата на коришћење возило за превоз пацијената на дијализу
и даје сагласност на текст предлога Уговора.
5. Општини Нови Бечеј Закључком Покрајинске владе додељена је без накнаде, на одређено време
покретне ствари – возило за превоз пацијената на дијализу у складу са потребама Дома здравља Нови
Бечеј.
6. Покретну ствар чини возило за превоз пацијената на дијализу, марке FIAT, модел DUCATO 2,3
MULTIJET 130 KS L2H2 са следећим подацима:
 Година производње: 2018;
 Број шасије: ZFA25000002K09697;
 Број мотора: F1AGL411D5985100;
 Радна запремина (cm3): 2.287;
 Тип возила: путничко;
 Снага мотора KS: 130;
 Врста горива: евро-дизел 6 стандард потрошње горива;
 Маса возила (kg): 2.100;
 Број места за седење укључујући и возача: девет (9).
7. Овај закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-404-27/2019
Дана: 29.08.2019. гoдинe
Нови Бечеј

ОПШТИ ДЕО

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р

САДРЖАЈ

3. септембар 2019.
1.
2.
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Назив акта
Одлука о организовању Јавне расправе у поступку доношења
Одлуке о приступању изради просторног плана општине Нови
Бечеј
Одлука о организовању Јавне расправе у поступку доношења
Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за
територију општине Нови Бечеј
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ПОСЕБАН ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив акта
Решење о одобравању средстава Месној заједници Ново
Милошево
Закључак о продаји акција које општине Нови Бечеј има у
друштву „Дневник АД” Нови Сад
Решење о утврђивању културних програма Дома културе
општине Нови Бечеј који ћећ се финансирати из средстава
буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о утврђивању културних програма Народне библиотеке
Нови Бечеј који ћећ се финансирати из средстава буџета
општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о утврђивању културних програма Удружења за
неговање традиције Нови Бечеј који ћећ се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о утврђивању културних програма Туристичке
организације општине Нови Бечеј који ћећ се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о именовању чланова Организационог одбора
манифестације „Залазак у свитању“
Решење о давању сагласности на Програм манифестације
„ЗАЛАЗАК У СВИТАЊУ“ за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације „Дани села Бочара 2019”
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације «Дани села Кумана за 2019. годину»
Решење о именовању чланова Организационог одбора
манифестације „Дани Лазе Телечког“
Решење о именовању чланова Организационог одбора
манифестације „20. Дани Теодора Павловића 2019“
Решење о давању сагласности на Правила и Програм
манифестације «20. Дани Теодора Павловића 2019. године»
Решење о именовању одговорног уредника Службеног листа
општине Нови Бечеј
Закључак о израда Нацрта Одлуке о такси превозу на
територији општине Нови Бечеј
Закључак о измени и допуни Закључка о прихватању на
коришћење возила за превоз пацијената на дијализу за
потребе Дома здравља Нови Бечеј

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

