
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 8 Нови Бечеј 7.4.2020. године година LIV

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 6. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 33/2019 и 4/2020) и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) председник општине доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број
33/2019 и 4/2020) у оквиру раздела 3 – кабинет председника општине, глава 2.1. – функционисање извршних
органа, Програм 15 – Опште услуге управе, функција 111 Извршни и законодавни органи, Програмска
активност 009 – Текућа буџетска резерва, Позиција 37, Економска класификација 499 – текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 1.537.500,00 динара ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за набавку 615 пакета који садрже основне прехрамбене произоде и средства за
дезинфекцију, у правцу пружања помоћи корисницима пензија са најнижим износом пензије - испод 30.000,00
динара на територији општине Нови Бечеј поводом актуелног стања болести „COVID-19“ изазваног вирусом
„SARS-CoV-2“ на територији општине Нови Бечеј.

II
Средства текуће буџетске резерве из члана 1. овог решења у износу од 1.537.500,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 4 – Послови општинске управе, глава 4.1 – Општинска управа без индиректиних корисника,
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, Програмска активност 0001 – Подршка материјално угрожених
лица/породица, Позиција 107, Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета –
народна кухиња.

III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.

IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

Број: IV-04-400-2/2020-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.03.2020. године Саша Максимовић с.р.
Нови Бечеј

2. На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 6. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 33/2019 и 4/2020) и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007,83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) председник општине доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број
33/2019 и 4/2020) у оквиру раздела 3 – кабинет председника општине, глава 2.1. – функционисање извршних
органа, Програм 15 – Опште услуге управе, функција 111 Извршни и законодавни органи, Програмска
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активност 009 – Текућа буџетска резерва, Позиција 38, Економска класификација 499 – текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 динара ради обезбеђивања недостајућих
средстава потребних за набавку медицинских средстава и средства за дезинфекцију, за потребе борбе
поводом актуелног стања болести „COVID-19“ изазваног вирусом „SARS-CoV-2“ на територији општине Нови
Бечеј.

II
Средства текуће буџетске резерве из члана 1. овог решења у износу од 1.875.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 4 – Послови општинске управе, глава 4.1 – Општинска управа без индиректиних корисника,
Програм 15 – Опште услуге управе, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, на следећим позицијама:
*Позиција 60, Економска класификација 424 – специјализоване услуге износ 300.000,00 динара и
*позиција 61, економска класификација 426 – материјал износ 1.700.000,00 динара

III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.

IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј.

Број: IV-04-400-2/2020-2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.03.2020. године Саша Максимовић с.р.
Нови Бечеј

3. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј''
број 6/2019), а у вези члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС“, број 29/2020),
члана 29. став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009 - други закон, 104/2009 -
други закон, 10/2015 и 36/2018) и Закљчка Покрајинске владе 127 број 016-3/2020 од 23.03.2020. године,
Општинско веће општине Нови Бечеј је на 122. седници одржаној дана 25.03.2020. године донело следећи

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ препорука Покрајинске владе 127 број 016-3/2020 од 23.03.2020. године да се изврши
набавка пакета који садрже основне прехрамбене произоде и средства за дезинфекцију, у правцу
пружања помоћи корисницима пензија са најнижим износом пензије - испод 30.000,00 динара на
територији општине Нови Бечеј поводом актуелног стања изазваног вирусом COVID-19.

2. Додељују се, на име помоћи, пакети у вредности од по 2.500,00 динара корисницима пензије са
пребивалиштем на територији општине Нови Бечеј чија примања су нижа од 30.000,00 динара за
потребе обезбеђивања основних животних намирница и средстава за хигијену, а према списку који се
налази у прилогу овог закључка за укупно 3.345 лица који је сачинио покрајински фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, у укупној вредности 8.362.500,00 динара.

3. Општина Нови Бечеј је дана 24.03.2020. године закључила Уговор о додели финансијских средстава
текуће буџетске резерве број 141-401-4356/2020-03-13 којим је предвиђено да АП Војводина додељује
финансијску помоћ у износу од 6.825.000,00 динара са наменом набавке и поделе пакета са основним
животним намирницама и средствима за дезинфекцију за 2730 пакета од 2.500,00 динара.

4. Општина Нови Бечеј ће на терет средстава буџета општине финансирати преосталих 615 пакета са
основним животним намирницама и средствима за дезинфекцију из тачке 2. овог закључка у износу од
1.537.500,00 динара.

5. Налаже се Општинској управи да ради реализације овог закључка изврши набавку предметних пакета у
складу са чланом 131. е) Закона о јавним набавкама.

6. Овај закључак ће се рализовати из Буџета општине Нови Бечеј, раздео 4 – Општинска управа, позиција
107, програм 11 – социјална и дечија заштита, програмска класификација ПА 001 подршка материјално
угрожених лица, функционална класификација 070 социјална помоћ угроженом становништву, конто
472931.

7. Овај закључак доставити Одсеку за финансије и привреду Општинске управе ради реализације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 24.03.2020. године општина Нови Бечеј је добила Захтев за организацију расподеле помоћи од
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број
183/2020 којим је обавештена да је Покрајинска влада донела дана 23.03.2020. године закључак којим је
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поводом актуелног стања изазваног вирусом COVID-19 упутила препоруку да се изврши набавка пакета
основних прехрамбених производа и средства за дезинфекцију (у вредности од 2.500,00 динара) ради
пружања помоћи корисницима пензија са најнижим износом примања (испод 30.000,00 динара) на територији
општине Нови Бечеј, те да је с тим у вези за општину Нови Бечеј одвојен износ од 6.825.000,00 динара за
општину Нови Бечеј за 2730 пакета.

С обзиром да је општина Нови Бечеј од Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање запримила
списак корисника пензија са примањима испод 30.000,00 динара на којем се налази 3.345 лица, донета је
одлука да Општина Нови Бечеј на терет буџета издвоји преостали износ од 1.537.500,00 динара ради
финансирања преосталих 615 пакета.

Имајући у виду да се ради о помоћи ради обезбеђивања и заштите здравља становништва са малим
примањима услед проглашене пандемије светских размера изазване вирусном инфекцијом COVID-19,
одлучено је као у диспозитиву закључка.

Број: III 02-400-62/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 25.03.2020. године Општинског већа
Н О В И Б Е Ч Е Ј Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 6/2019) и наредбе Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј, број I 01-87-1/5-2020 од 31.03.2020.
године, Општинско веће општине Нови Бечеј, на 123. седници одржаној 01.04.2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о одобравању набавке дезинфекционих средстава

I
ОДОБРАВА СЕ набавка 5000 литара концентрованог дезинфекционог средстава натријум-хипохлорита за
потребе становништва општине Нови Бечеј, 550 метара материјала за израду заштитних маски и набавка
индустријске евапорисане соли, нејодиране у врећама од по 50 кг, укупне количине 10 тона, за потребе ЈП
«Комуналац» Нови Бечеј за производњу натријум-хипохлорита, ради спречавања и ширења болести „COVID-
19” изазване вирусом „SARS-CoV-2“ на територији општине Нови Бечеј.

II
За средства из тачке 1. овог закључка Општинско веће општине Нови Бечеј одобрава финансијска средства у
укупном износу од 857.216,66 динара планираних Одлуком о буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 33/2019 и 4/2020) са следеће позиције раздео 4. послови
општинске управе, глава 4.01 општинска управа без индиректних корисника, програм 15 опште услуге управе,
програмска активност ПА 014 управљање ванредним ситуацијама, позиција 61 материјал, економска
класификација 426.

III
Налаже се Општинској управи да ради реализације овог закључка изврши набавку предметних средстава и
материјала у складу са чланом 131е Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

IV
Овај закључак доставити Одсеку за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј ради реализације.

V
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-63/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 01.04.2020. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

5. Општинско веће општине Нови Бечеј на основу члана 67. Стаута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 6/2019) на седници одржаној дана 07.04.2020. године донeло је следећи
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З А К Љ У Ч А К

1. Поверава се посао извођења радова на изградњи канализационе мреже у Новом Бечеју у улици Змај
Јовина, слив ка улици П. Шандора и слив ка улици В. Колара ''ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј у укупној
вредности од 3.990.520,00 динара без ПДВ-а, а према пројекту, предмеру и предрачуну који је израдио
ЈП ''УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ'' Нови Бечеј. Целокупан износ ПДВ-а у складу са законом пада на терет
наручиоца.

2. Председник општине ће за реализацију овог закључка закључити уговор о изградњи канализационе
мреже у улици Змај Јовина у Новом Бечеј са ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј применом члана 7а. став 1. и
2. Закона о јавним набавкама, у вредности од 3.990.520,00 без ПДВ-а, укупан износ са ПДВ-ом је
4.788.624,00 динара.

3. Имовина настала из предметног уговора јесте јавна својина општине Нови Бечеј.

4. Средства потребна за реализацију овог закључка ће се исплатити на терет Буџета општине Нови Бечеј:
раздео 4, позиција 142, програм 6 – заштита животне средине, програмска класификација: ПАА 004
Управљање отпадним водама, функционална класификација 520 – управљање отпадним водама, конто
511242.

5. Налаже се ЈП Комуналац да овај посао изврши за најкасније у року од 90 дана од дана престанка
ванредног стања.

6. Овај закључак доставити: Председнику општине, Одсеку за финансије и привреду ОУ, ЈП ''Комуналац'',
и архиви.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Јавно предузеће ''Урбанизам и путеви'' је за потребе Општине Нови Бечеј израдило пројекат
Изградње канализационе мреже у Новом Бечеју, у улици Змај Јовина, слив ка улици П. Шандора и слив ка
улици В. Колара ''ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј у укупној вредности од 3.990.520,00 динара без ПДВ-а.
Општина има предвиђена средства у Буџету за извођење ових радова.

Општина Нови Бечеј је основала Јавно предузеће за стамбено комуналне послове ''Комуналац'' Нови Бечеј са
претежном делатношћу 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и између осталих и за
обављање делатности 42.21 Изградња цевовода (члан 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена ("Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 4/2017) и члан 14. Статута Јавног предузећа за комунално-стамбене послове
''Комуналац'' Нови Бечеј).

Чланом 7а. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама одређено је да се одредбе овог закона не примењују на
уговоре које наручилац закључује са другим правним лицем ако су испуњени сви следећи услови: 1)
наручилац врши надзор над тим правним лицем сличан надзору који врши над својим организационим
јединицама; 2) правно лице над којим наручилац врши надзор, више од 80% својих активности у РС врши у
циљу обављања послова које му је наручилац поверио или које су му поверила друга правна лица над којима
тај наручилац врши надзор; 3) у надзираном правном лицу нема учешћа приватног капитала који има
одлучујући утицај на доношење одлука, односно спречавање доношења одлука у складу са важећим
прописима. Сматра се да наручилац врши надзор над правним лице сличан надзору који врши над својим
организационим јединицама ако има пресудан утицај на стратешке циљеве и на важне одлуке тог правног
лица.

С обзиром на све напред наведено, те како је ЈП ''Комуналац'' у складу са делатностима које обавља, има
капацитет за самостално изођење предметних радова, а сматра се наручиоцем у смислу Закона о јавним
набавкама, донета је одлука као у изреци Закључка.

Број: III 02-352-14/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 07.04.2020. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

6. Општинско веће општине Нови Бечеј на основу члана 67. Стаута општине нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 6/2019) на седници одржаној дана 07.04.2020. године донeло је следећи
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З А К Љ У Ч А К

1. Поверава се посао извођења радова на санацији и уређењу главних атарских путева у општини Нови
Бечеј ''ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј у укупној вредности од 5.000.000,00 динара.

2. Председник општине ће за реализацију овог закључка закључити уговор о санацији у уређењу главних
атарских путева у општини Нови Бечеј са ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј применом члана 7а. став 1. и 2.
Закона о јавним набавкама, у вредности од 5.000.000,00 динара. Уговором ће се прецизирати који
главни атарски путеви ће се радити, у којој дужини, као и катастарске општине и ближе одреднице
путева који ће бити предмет уговора, затим одредбе о вршењу надзора, начина плаћања и сви други
неопходни елеметни за овакву врсту посла.

3. Средства потребна за реализацију овог закључка ће се исплатити на терет Буџета општине Нови Бечеј:
раздео 4, позиција 151, програм 5 – пољопривреда и рурални развој, програмска класификација 0101 –
п001 – пројекат атарских путева и пропуста, функционална класификација 421 – радови на заштити и
унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, конто 4251919.

4. Налаже се ЈП Комуналац да овај посао изврши за најкасније до краја 2020. године.

5. Овај закључак доставити: Председнику општине, Одсеку за финансије и привреду ОУ, ЈП ''Комуналац'',
и архиви.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Општина Нови Бечеј је основала Јавно предузеће за стамбено комуналне послове ''Комуналац'' Нови Бечеј са
претежном делатношћу 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и између осталих и за
обављање делатности 42.11 Изградња путева и аутопутева (члан 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена
("Службени лист општине Нови Бечеј“, број 4/2017) и члан 14. Статута Јавног предузећа за комунално-
стамбене послове ''Комуналац'' Нови Бечеј).

Чланом 7а. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама одређено је да се одредбе овог закона не примењују на
уговоре које наручилац закључује са другим правним лицем ако су испуњени сви следећи услови: 1)
наручилац врши надзор над тим правним лицем сличан надзору који врши над својим организационим
јединицама; 2) правно лице над којим наручилац врши надзор, више од 80% својих активности у РС врши у
циљу обављања послова које му је наручилац поверио или које су му поверила друга правна лица над којима
тај наручилац врши надзор; 3) у надзираном правном лицу нема учешћа приватног капитала који има
одлучујући утицај на доношење одлука, односно спречавање доношења одлука у складу са важећим
прописима. Сматра се да наручилац врши надзор над правним лицем сличан надзору који врши над својим
организационим јединицама ако има пресудан утицај на стратешке циљеве и на важне одлуке тог правног
лица.

С обзиром на све напред наведено, те како је ЈП ''Комуналац'' у складу са делатностима које обавља, има
капацитет за самостално изођење предметних радова, а сматра се наручиоцем у смислу Закона о јавним
набавкама, донета је одлука као у изреци Закључка.

Број: III 02-352-15/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 07.04.2020. године Општинског већа
Н О В И Б Е Ч Е Ј Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и члана 34.
Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016, 18/2017 и
8/2018), начелник Општинске управе Нови Бечеј, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван

здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
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ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

1. Др Јована Шљапић
2. Др Невена Црквењаков
3. Др Мирјана Миљевић
4. Др Милица Мишић
5. Др Марта Гвозденовић
6. Др Микица Станковић
7. Др Данијела Бешчаревић
8. Др Данијела Милованов
9. Др Сања Јарић
10. Др Маријана Пајић
11. Др Јована Живаннов
12. Др Саша Станулов
13. Др Владимир Ковачев
14. Др Веселин Бошков
15. Др Јован Огњеновић
16. Др Александар Андонов
17. Др Иван Петровић
18. Др Милана Маљах
19. Др Славица Стојић
20. Др Јасмина Исаков
21. Др Средоје Станаћев
22. Др Драгана Дујин Пецарски
23. Др Милош Ђорђевић
24. Др Јелена Матејић

II
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих изван

здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-

55-9/2019 од 07. октобра 2019. године.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

Број: IV 03-55-3/2020 Начелник Општинске управе
Дана: 20.03.2020.године Тамара Попов с.р.
Нови Бечеј

САДРЖАЈ

ПОСЕБАН ДЕО
Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр.

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Председник
општине

8 1

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Председник
општине

8 1

3. Закључак о набавци хуманитарних пакета корисницима пензија
са најнижим износом пензије на територији општине Нови Бечеј
поводом актуелног стања изазваног вирусом „SARS-CoV-2“

Општинско
веће

8 2

4. Закључак о одобравању набавке дезинфекционих средстава Општинско
веће

8 3
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5. Закључак о поверавању посла извођења радова на изградњи
канализационе мреже у Новом Бечеју

Општинско
веће

8 3

6. Закључак о поверавању посла извођења радова на санацији и
уређењу главних атарских путева у општини Нови Бечеј

Општинско
веће

8 4

7. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
и издавање потврде о смрти

Општинска
управа

8 5

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Марица Бешлин, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: marica.beslin@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
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