СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 11

Нови Бечеј 29.5.2020. године

година LIV

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 40. став 1. тачка 6. и 43., а у вези члана 63. став 1. тачка 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Одлуке о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник
РС'', број 29/2020) и члана 29. став 2. тачка 3) Закона о одбрани (''Службени гласник РС'', број 116/2007,
88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 и 36/2018), Скупштина општине Нови Бечеј на 37. седници одржаној дана
29.05.2020. године, донела је следећу
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ
ОДЛУКЕ
О ФИСКАЛНИМ МЕРАМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ РАДИ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА
НАСТАЛИХ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2
КОЈУ ЈЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДОНЕО ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 1.
Потврђује се Одлука о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавања економских
последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV/2 број I 01 04-23/2020 од
23.03.2020. године коју је донео председник општине у време ванредног стања проглашеног у Републици
Србији 15. марта 2020. године.
Члан 2.
Ова Одлука, као и Одлука о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавања економских
последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV/2 број I 01 04-23/2020 од
23.03.2020. године ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-4-28/2020
Дана: 29.05.2020.године
НОВИ БЕЧЕЈ

Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

ПРЕДСЕДНИК

2. На основу члана 63. став 1. тачка 3., 25. и 43. и члана 142. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 6/2019), а у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'',
број 29/2020) и члана 29. став 2. тачка 3) Закона о одбрани (''Службени гласник РС'', број 116/2007, 88/2009,
88/2009, 104/2009, 10/2015 и 36/2018), председник општине Нови Бечеј је дана 23.03.2020. године донео
следећу
ОДЛУКУ
О ФИСКАЛНИМ МЕРАМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ РАДИ УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА
НАСТАЛИХ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се фискалне мере и погоднсти у општини Нови Бечеј ради ублажавања
економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, њихов
садржај, субјекти на које се односе као и временски период примене мера (у даљем тексту: фискалне мере).
Члан 2.
Општина Нови Бечеј ће у периоду од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године извршити умањење од 100% за
следеће изворне приходе, и то:
1. Тарифног броја 1. Одлуке о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
18/2018, 6/2019 и 31/2019) - Такса за истицање фирме на пословном простору;
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2. Тарифног броја 5. Одлуке о локалним комуналним таксама – Такса за држање средстава за игру
(''забавне игре'');
3. Тарифног броја 1. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 27/2019) - Накнаде за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
4. Тарифног броја 2. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови
Бечеј - Накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
5. Накнаде за заштиту и унапређење животне средине за правна лица и предузетнике који обављају
одређене активности које утичу на животну средину из члана 134. став 1. тачка 1. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 49/2019), а регулисано Уредбом о
критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног
утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено
умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
(''Службени гласник РС'', број 86/2019 и 89/2019);
6. Закупа пословних простора у јавној својини општине Нови Бечеј по закљученим уговорима о издавању
пословних простора у закуп.
Члан 3.
Субјекти на које се економске мере односе су сви привредни субјекти у приватном сектору који нису
обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о списку корисника
јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 93/2019), а која послују на територији општине Нови Бечеј и то:
- Резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица,
- Резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и
предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана), и
- Огранци и представништва страних правних лица,
који су обвезници накнада, такси и закупа наведених из члану 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Временски период примене фискалних мера за територију општине Нови Бечеј, односно период за
који ће се применити умањење из члана 2. ове Одлуке је почев од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године
(други квартал 2020. године).
Члан 5.
Налаже се Служби за локалну пореску администрацију у Одсеку за финансије и привреду Општинске
управе Нови Бечеј да спроведе ову одлуку и изврши умањење од 100% за приходе из члана 2. ове Одлуке за
наведни период.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу уколико исту потрвди Скупштина општина Нови Бечеј на првој наредној
седници чим буде у могућности да се састане, и има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Број: I 01 04-23/2020
Дана: 23.03.2020. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
САША МАКСИМОВИЋ с.р.

3. На основу члана 22. став 5. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС бр. 24/11), члана 11. став 1. алинеја 4.
и члана 41. Одлуке о социјалној заштити општине Нови Бечеј („Службени лист оштине Нови Бечеј”,број
24/2017) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 37. седници одржаној 29.05.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о учешћу општине Нови Бечеј у финансирању изградње објекта за пружање услуге социјалне
заштите - дневни боравак за одрасла и старија лица
I

29. мај 2020.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

3

Овом одлуком одобрава се учешће општине Нови Бечеј са Домом за смештај душевно оболелих лица „Свети
Василије Острошки – Чудотворац“ у финансирању изградње објекта за пружање услуге социјалне заштите,
које у складу са законом обезбеђује општина - дневног боравка за одрасла и старија лица.
Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а
члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. Услуга дневног боравка се
реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.
II
Учешће општине Нови Бечеј у финансирању изградње објекта за намену из тачке I представља:
право коришћења на непокретности у јавнoj својини општине Нови Бечеј, која се налази у Новом Бечеју, улица
Маршала Тита бр. 58, уписана у листу непокретности број 13667 К.о. Нови Бечеј, парцела број 5063, укупне
површине 7а 37м2, коју чине:
Зграда бр. 1 Породична стамбеназграда површине 2а 15м2
Зграда бр. 2, Помоћна зграда површине
22м2
Земљиште уз зграду – објекат повшине
5а 00м2
Наведену непокретност општина Нови Бечеј је прибавила у складу са Законом о јавној својини, ради
проширења установе Дом за смештај душевно обол.лица "Свети Василије Острошки Чудотворац“- која поред
основне делатности, пружа и услуге социјалне заштите које обезбеђује локална самоуправа - изградњом новог
објекта за дневни боравак старијих лица.
III
Општина Нови Бечеј и Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ ће
након ступања на снагу ове одлуке закључити Уговор о учешћу у финансирању изградње објекта за потребе
услуге дневног боравка за стара лица, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у складу са законом
и пренети право коришћења на непокретности из тачке II ове Одлуке.
С обзиром на дотрајалост објеката који чине некретнину описану у тачки II ове Одлуке, уговорм ће се
утврдити и право рушења истих ради изградње новог објекта.
IV
Овлашћује се председник општине Нови Бечеј да са Домом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије
Острошки – Чудотворац“ закључи уговор из тачке III ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II 02-400-70/2020
Дана: 29.05.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 40. став 1. тачка 6., а у вези тачке 2. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на Скупштина општине Нови Бечеј на 37. седници
одржаној дана 29.05.2020. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Споразум о регулисању међусобних односа између PHOENIX Pharma д.о.о. Београд и
Општине Нови Бечеј.
II
Овлашћује се председник општине да у име општине Нови Бечеј потпише Споразум о регулисању међусобних
односа између PHOENIX Pharma д.о.о. Београд и Општине Нови Бечеј.
III
Налаже се Одсеку за финансије и привреду да предвиди потребна средства у Одлукама о буџету за 2020,
годину, у висини од 24.000.000, динара, за 2021. годину и 2022. годину у висини од по 43.000.000,00 динара у
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складу са чланом 54. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019).
IV
Текст предметног споразума се прилаже уз ово решење и чини његов саставни део.
V
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-4-27/2020
Дана: 29.05.2020.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. На основу члана 5. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2011), и члана 67. став 1. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће на својој 126. седници одржаној дана
15.05.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Месна заједница Нови Бечеј као део локалне самоуправе, да у периоду од 01. маја до 01.
октобра 2020. године, на простору за марину који је одређен за привез чамаца и обхвата леву обалу реке
Тисе од 65,300 км до км 65,650; од км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000 - за пловила од км
65,900 до км 66,150 – односно од привеза број 046 до купалишта (манастир) и за плутајуће објекте од км
66,150 до км 66,280, - односно од рампе за спуштање чамаца до привезишта број 046 организује:
a) Службу за прихват и привез пловила током 24 сата;
b) Одржавање приобаља: сечење траве и осталог растиња, чишћење самог приобаља, одношење и
депоновање смећа на месту зато предвиђеном, одржавање инфраструктуре на купалишту;
c) Предузимање редовних и ванредних активности уколико дође до изливања реке Тисе у смислу чишћења
муља и наноса које иста учини приликом изливања.
2. Месна заједница ће за наведене послове наплати накнаду од свих лица која у том периоду користе
приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка за привез својих пловила и то према простор у који заузимају,
а који се утврђује према броју алки за привезиште, као и од лица која купалиште користе за друге
активности.
3. Износ који ће се од лица из претходне тачке наплатити представља накнаду за коришћење марине у
складу с овим Закључком.
4. Одређује се висина накнаде за коришћење приобаља у 2020. години:
За чамац који заузима једну алку за привезиште 3.000,00 динара,
За чамац који је привезан уз сплав 3.000,00 динара,
За сплав који заузима 4 алке за привезиште 8.000,00 динара,
За сплав који заузима више од 4 алке за привезиште 3.000,00 динара за сваку наредну алку.
5. Обавезује се месна заједница да донесе Решења којима ће појединачно утврдити износ накнаде и иста
доставити лицима која користе приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка.
6. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-434-1/2020
Дана: 15.05.2020. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.
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3. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 6/2019) и Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда у општини Нови
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј " број 16/2017) Општинско веће општине Нови Бечеј на 127.
седници, одржаној дана 21.05.2020. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годуну: Раздео 4, глава
4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 760 – Здравство не
квалификовано на другом месту, Програмска активност 1801-003 – Пројекат ПА 003- Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље, Позиција 86, економска класификација
464 – Трансфери здравственим организацијама, износ до 168.000,00 динара усмериће се за
функционисање здравствене заштите у Дому здравља Нови Бечеј.
2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се ради спровођења здравствене заштите од интереса за грађане
општине, којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене
заштите, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних законом у погледу кадра возача санитетског возила које је општина Нови Бечеј добила из донације.
3. Са ангажованим возачем не може се закључити уговора о раду на неодређено време, с обзиром да
се не могу систематизовати радна места изнад норматива, односно стандарда прописаних Законом о
здравственој заштити и прописима донетим за спровођење тог закона.
4. Средства из тачке 1. обухватају бруто зараду возача за три месеца, а исплату ће Одсек за финансије
и привреду општинске управе Нови Бечеј, надлежан за спровођење овог закључка, вршити у
сарадњи и уз договор са Домом здраваља Нови Бечеј на рачун за плате код Управе за трезор број:
840-1923761-54.
5. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-69/2020
Дана: 21.05.2020.године
Нови Бечеј

ОПШТИ ДЕО
1.

2.
3.

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ

Назив акта
Одлука о потврђивању Одлуке о фискалним мерама општине
Нови Бечеј ради ублажавања економских последица насталих
услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARSCOV-2 коју је председник општине донео за време ванредног
стања
Одлука о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради
ублажавања економских последица насталих услед пандемије
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
Одлука о учешћу општине Нови Бечеј у финансирању
изградње објекта за пружање услуге социјалне заштите дневни боравак за одрасла и старија лица

Доносилац
Скупштина
општине

Бр.сл.л.
11

Стр.
1

Председник
општине

11

1

Скупштина
општине

11

2

Скупштина
општине

11

3

ПОСЕБАН ДЕО
1.

Решење о давању сагласности на Споразум о регулисању
међусобних односа PHOENIX Pharma д.о.о. Београд и Општине
Нови Бечеј

29. мај 2020.
2.
3.

Службени лист општине Нови Бечеј

Закључак о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси
Месној заједници Нови Бечеј
Закључак о одобравању средства Дому здравља Нови Бечеј за
накнаду за рад возача санитетског возила

Број: 11
Општинско
веће
Општинско
веће

6

11

4

11

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

