СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 22

Нови Бечеј 11.9.2020. године

година LIV

ПОСЕБАН ДЕО
1. 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 1.
седници одржаној дана 03.09.2020. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању одговорног уредника Службеног листа општине Нови Бечеј
I
За одговорног уредника „Службеног листа општине Нови Бечеј“ именује се:
Валентина Влашкалин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј
Задатак одговорног уредника је да акте које доноси Скупштина општине, акте које доноси Општинско веће, а
имају се објавити, као и примљене акте од других органа и њихових тела, те евентуално других лица,
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 објављен у сваком појединачном броју.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

II

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Нови Бечеј, број III 02020-49/2020 од 13.09.2019. године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-20/2020
Дана: 03.09.2020.године
Нови Бечеј

Заменик председника
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

2. 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 1. седници одржаној дана
03.09.2020. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
21. Дани Теодора Павловића 2020
I
Ради спровођења и организације манифестације 21. Дани Теодора Павловића 2020, именује се
Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.

Радован Влаховић, председник
Сенка Влаховић, заменица председника
др Зоран Ђерић, члан
др Срђан Шљукић, члан

22. септембар 2020.
5.
6.
7.
8.
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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
Број: III 02-020-22/2020
Дана: 03.09.2020.године
Нови Бечеј

Заменик председника
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

3. 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 1. седници, одржаној дана 03.09.2020. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Средства планирана Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2020 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 2020. годину, на који је Министарства пољопривреде и
заштите животне средине РС, дало сагласност број 320-51-5938/2020-14 од 19.08.2020. године, а којим је
утврђено да ће се накнада од закупа између осталог користити и за противградну одбрану на територији
општине у 2020. години.
3. Накнада за 2020. 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 02-400-82/2020
Дана: 03.09.2020.године
Нови Бечеј

Заменик председника
Општинског већа
Ивица Миланков с.р.

4. На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –
др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон) Koмисија за израду Годишњег програма заштите, уређење
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине НОВИ БЕЧЕЈ доноси:
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет вансудског поравнања
на основу највише излицитиране цене закупа државног пољопривредног земљишта на територији
Средњебанатског округа за агроекономску 2019/2020. годину, и она је постигнута у општини Нова Црња и
износи 283,51 еура/ха.

22. септембар 2020.
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У скалду са члана 62 став 5 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –
др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), троструки износ те постигнуте цене је 850,53 еура/ха.
Највиша постигнута цена закупа на територији Средњебанатског округа за агроекономску 2019/2020. годину,
која је постигнута у општини Нова Црња је добијена од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште.
Број: I 01-320-32/2020-1
Дана: 11.09.2020. године
Нови Бечеј

ПОСЕБАН ДЕО

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милан Стојшин с.р.

САДРЖАЈ
Назив акта

Доносилац

1. Решење о именовању одговорног уредника Службеног листа општине
Општинско веће
Нови Бечеј
2. Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације
Општинско веће
21. Дани Теодора Павловића 2020
3. Закључак о висини накнаде за 2020. годину, лицима која су као
Општинско веће
стрелце за испаљивање противградних ракета, ангажовале радарске
станице Бајша и Самош
4. Закључак о висини закупнине пољопривредног земљишта у држаној Koмисија за
својини које је предмет вансудског поравнања
израду
Годишњег
програма
заштите,
уређење и
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној
својини на
територији
општине Нови
Бечеј

Бр.
сл.л.
22

Стр.

22

1
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2
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Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, Тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@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

