
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 23 Нови Бечеј 29.9.2020. године година LIV

ПОСЕБАН ДЕО
1. 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. Радован Голијанин из Новог Бечеја;
2. Небојша Вујацков из Новог Бечеја;
3. Атила Балинт из Новог Бечеја;
4. Бранислав Штевкић из Новог Бечеја;
5. Александар Бешлин из Новог Милошева;
6. Грујица Голушин из Новог Милошева;
7. Милош Мучалов из Кумана;
8. Милан Мучалов из Кумана;
9. Боривој Поповић из Бочара;
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 Ивица Миланков, заменик 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.
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VII
Даном ступања на снагу овог решења, престају да важе Решења о образовању комисије за заштиту
пољопривредног земљишта од крађе усева број I-01-020-79/2016 и Решење о образовању комисије за заштиту
пољопривредног земљишта од крађе усева у општини Нови Бечеј број I-01-020-40/2018, I-01-020-40/2018-1 и
I-01-020-41/2019.

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број I-01-020-31/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 26.08.2020. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 8. Одлуке о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 18/2018), и члана 63. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), председник општине Нови Бечеј дана 23.09.2020. године, донео је

РЕШЕЊА
о именовању Комисије за пословни простор општине Нови Бечеј

I
У Комисију за пословни простор општине Нови Бечеј именује се:

1. Горан Докић – председник,
2. Олинка Франић – заменица председника,
3. Јадранка Станаћев – чланица,
4. Оливера Јањић – заменица чланице,
5. Ивана Добожанов – чланица,
6. Марина Сабо – заменица чланице.

II
Задатак Комисије је спровођење поступка давања у закуп пословних простора у јавној својини општине којима
располаже Општинска управа општине Нови Бечеј.
Комисија ће спроводити поступак јавног надметања, прикупљања и отварања писмених понуда, обавештавања
о најповољнијем понуђачу свих учесника јавног надметања, односно подносиоце писмених понуда и израде
предлога за давање пословног простора у закуп најповољнијем понуђачу председнику општине, у складу са
Законом, Уредбом и важећим скупштинским Одлукама.
Комисија за свој рад има право на накнаду у складу са Одлуком којом се регулишу примања изабраних
постављених и именованих лица и радних тела у општини Нови Бечеј.

III
Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за издавање у закуп пословних простора у јавној својини општине Нови Бечеј
број: I 01-020-1/2019 од дана: 09.01.2019. године.

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-020-28/2020 Председник општине
Датум: 23.09.2020. године Саша Максимовић с.р.

Н о в и Б е ч е ј
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3. На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), предсеник општине Нови Бечеј донео је

Р Е Ш Е Њ Е

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење председника општине Нови Бечеј број I 01-020-39/2018 од
24.05.2018. године, којим су именовани чланови Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у
државној својини које је дато у закуп.

О б р а з л о ж е њ е

Комисији за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у закуп која је
именована решењем председника општине, број I 01-020-39/2018 („Службени лист општне Нови Бечеј“, број
8/2018), након поступка увођења у посед закупца, као и преузимања обавеза из уговора, престаје основ и
сврха постојања наведене комисије, те је донето је решење као у диспозитиву.

Решење се доставља:
1. Члановима Комисије;
2. Одсеку за финансије и привреду;
3. Архиви.

Број: I 01-020-33/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 29.09.2020. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), предсеник општине Нови Бечеј донео је

Р Е Ш Е Њ Е

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење председника општине Нови Бечеј број I 01-020-29/2019 од
22.05.2019. године и решење број I 01-020-36/2019 од 02.07.2019. године, којим су именовани чланови
Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања штете на објектима, настале
како последица великих киша.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за доделу једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања штете на објектима,
настале као последица великих киша именована је решењем председника општине Нови Бечеј број I 01-020-
29/2019 („Службени лист општне Нови Бечеј“, број 13/2019) и решењем број I 01-020-36/2019 („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 25/2019) са задатком да на основу прикупљене документације и приспелих пријава
грађана, изврши преглед и процену реалних потреба и у складу са расположивим средствима, предложи
одлуку о висини средстава по свакој пријави.

Након предложене Одлуке о висини средства по свакој пријави и након исплате једнократних новчаних
помоћи корисницима, као и протека реалне опасности од обилних кишних падавина донето је решење као у
диспозитиву.

Решење се доставља:
4. Члановима Комисије;
5. Одсеку за финансије и привреду;
6. Архиви.

Број: I 01-020-35/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 29.09.2020. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.
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5. На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), предсеник општине Нови Бечеј донео је

Р Е Ш Е Њ Е

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење председника општине Нови Бечеј број I 01-020-27/2016 од
31.05.2016. године, којим су именовани чланови Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини
Нови Бечеј.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј, именован је решењем
председника општине, број I 01-020-39/2018 („Службени лист општне Нови Бечеј“, број 16/2016), којем је
након окончања жетвених радова у општини Нови Бечеј и подношења извештај о спроведеним посебним
мерама заштите од пожара у пољопривреди за време жетвених радова, престао основ и сврха постојања, те је
донето је решење као у диспозитиву за 2020. годину, а за жетвене радове 2021. године именоваће се
Општински штаб за праћење жетвених радова новим решењем.

Решење се доставља:
7. Члановима Комисије;
8. Одсеку за финансије и привреду;
9. Архиви.

Број: I 01-020-34/2020 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 29.09.2020. године Општине Нови Бечеј
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
ПОСЕБАН ДЕО

Назив акта Доносилац Бр.
сл.л.

Стр.

1. Решење о образовњу Комисије за заштиту пољопривредног земљишта
од крађе усева у општини Нови Бечеј

Председник
општине

23 1

2. Решење о именовању Комисије за пословни простор општине Нови
Бечеј

Председник
општине

23 2

3. Решење стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј
којим су именовани чланови Комисије за увођење у посед
пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у закуп

Председник
општине

23 3

4. Решење стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј
којим су именовани чланови Комисије за доделу једнократних
новчаних помоћи корисницима ради санирања штете на објектима,
настале како последица великих киша

Председник
општине

23 3

5. Решење стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј
којим су именовани чланови Општинског штаба за праћење жетвених
радова у општини Нови Бечеј.

Председник
општине

23 4

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
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