СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 9

Нови Бечеј 15.04.2021. године

година LV

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 211. став2. тачка 1., а у вези са члана
97. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана
15.04.2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ
FULL PROTECT d.o.o. Београд
Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ у својину општине Нови Бечеј удео капитала без накнаде FULL PROTECT d.o.o. Београд, МБ:
20034408, ПИБ:103876412, у износу од 17.674,08 динара, односно 0,0374 % удела.
Члан 2.
Удео капитала из члана 1. ове Одлуке прихвата се на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:0236214/2020-1 од 08.10.2020. године и Записника са списком стицалаца удела, Пореске управе, Филијале
Савски венац, број службено/17-1 од 08.09.2017. године.
Члан 3.
На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о преносу удела из члана 1. ове Одлуке између Републике
Србије и Општине Нови Бечеј.
Члан 4.
За закључење Уговора из члана 3. ове Одлуке овлашћује се председник Општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Уговор о преносу удела из члана 3. ове Одлуке закључиће се на по претходно прибављеном мишљењу
Јавног правобраниоца, односно Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине Нови Бечеј''.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке произилази из члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи, којим је прописано да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте, затим члана
211. став 2. тачка 1., а у вези са чланом 97. Закона о привредним друштвима, из којих произилази да се
након донете скупштинске одлуке о капиталу друштва, потписује уговор о преносу удела.
Дана 21.10.2020. године, односно 26.01.2021. године достављен је допис са припадајућим прилозима,
односно Закључак Владе Републике Србије 05 број: 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године и Записник са
списком стицалаца удела, Пореске управе, Филијале Савски венац, број службено/17-1 од 08.09.2017.
године, о преносу удела Републике Србије у капиталу FULL PROTECT d.o.o. Београд.
Након разматрања горе наведеног утврђено је да нема сметњи за прихватање удела капитала без накнаде у
FULL PROTECT d.o.o. Београд.
За спровођење ове одлуке нису потребна средства из буџета општине Нови Бечеј.
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Након разматрања предлога упућеног Скупштини општине Нови Бечеј од стране Општинског већа општине
Нови Бечеј одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-023-2/2020
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. На основу члана 40. став 1. тачка 43. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници, дана 15.04.2021. године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ФИСКАЛНИМ МЕРАМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ РАДИ УБЛАЖАВАЊА
ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2 за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се фискалне мере и погодности у општини Нови Бечеј за 2021. годину ради
ублажавња економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2, њихов садржај, субјекти на које се односе као и временски период примена мера (у даљем тексту:
фискалне мере).
Члан 2.
Општина Нови Бечеј ће у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године извршити умањење од 100%
за следеће изворне приходе, и то:
1. Тарифног броја 1. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 27/2019):
1) 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,
2) за обављање угоститељске делатности у бунгаловима и башти угоститељског
објекта отвореног типа.
Приход ближе описан у ставу 1. овог члана умањује се под условом да обвезник измири све доспеле
обавезе према Општини Нови Бечеј закључно са 31.12.2020. године до 01.06.2021. године.
Члан 3.
Ослобађају се обавезе плаћања закупнине закупци пословних простора у јавној својини општине Нови Бечеј
по закљученим уговорима о издавању пословних простора у закуп за период 01.04.2021. године до
01.06.2021. године.
Члан 4.
Субјекти на које се економске мере односе су обвезници накнаде за коришћење јавне поврешине –
корисници јавне површине по основу тарифног броја 1. тачка 1. алинеја 2) за обављање угоститељске
делатности у бунгаловима и башти угоститељског објекта отвореног типа, као и закупци пословних
простора у јавној својини општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Налаже се Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Нови Бечеј да спроведе ову
одлуку.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана доношења, а примењује се од 01.01.2021. године и има
се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 40. став 1. тачка 43. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019) одређено је да Скупштина општине у складу са законом утврђује општинске таксе и друге локалне
приходе који Општини припадају по закону.
Дана 10.03.2020. године Влада РС је донела Одлуку о проглашењу COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
заразном болешћу услед које је наступила епидемија светских размера и траје до данас. Као што је познато
због наведене пандемије, те ради очувања здравља људи константно се доносе мере ограничавања
кретања људи и пословања угоститељских објеката због чега исти трпе одређену материјалну штету.
Сведоци смо да је угоститељска делатност (поред туризма) највише погођена сталним ограничењима рада
или потпуним забранама рада.
С обзиром на наведено Општина Нови Бечеј сматра да је потребно да да свој допринос у побољшању
материјалног положаја угоститеља, те се предлаже одлука која ће омогућити да се исти ослободе плаћања
накнаде за коришћење јавне површине за баште угоститељских објеката.
Такође, предлаже се олакшица за све привредне субјекте који користе закуп пословних простора у јавној
својини општине Нови Бечеј по закљученим уговорима о издавању пословних простора у закуп за период од
два месеца као мера помоћи коју пружа Општина Нови Бечеј због актуелне ситуације изазване пандемијом
COVID-19.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-35/2021
Дана: 15.04.2021.године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 9 става 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута Општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/2019), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
седници одржаној дана 02.04.2021. године, Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана
15.04.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј у скраћеном поступку.
1) ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ
Члан 2.
Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј обухваћено је 7 (седам) локација.
Локација 1
Локација обухвата блок број 108а.
Површина локације износи око 6,26 ha.
Локација 2
Локација обухвата к.п. бр. 1979/2.
Површина локације износи 0,61 ha (6133 m²).
Локација 3
Локација обухвата блок број 86.
Површина локације износи око 1,16 ha.
Локација 4
Локација обухвата к.п. бр. 5626/2.
Површина локације износи 0,12 ha (1250 m²).
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Локација 5
Локација обухвата к.п. бр. 5643.
Површина локације износи 0,06 ha (578 m²).
Локација 6
Локација обухвата блокове бр. 153 и 164.
Површина локације износи око 6,24 ha.
Локација 7
Локација обухвата к.п. бр. 5063.
Површина локације износи 0,07 ha (737 m²).
Локација 8
Локација обухвата блокове број 11 и 11в.
Површина локације износи око 9,88 ha.
Укупна површина подручја обухваћеног Изменама и допунама Плана генералне регулације
насеља Нови Бечеј износи око 24.4 ha.
2) УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И
РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА
Услови и смернице из Просторног плана општине Нови Бечеј („Сл. лист општине Нови Бечеј”, бр.
06/2012)
Смернице за спровођење просторног плана
Спровођење Плана за подручје насеља Нови Бечеј врши се разрадом на нивоу плана генералне регулације,
и то:
- Израдом Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.
У границама овог плана не примењују се принципи и правила уређења простора и грађења из Просторног
плана.
Услови и смернице из Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора
Тисе („Сл. лист АПВ”, бр. 14/2015)
IV Правила употребе земљишта, уређења и грађења
Правила уређења у посебној намени
У оквиру целине еколошког коридора са заштитним зонама дефинишу се следеће подцелине:
Еколошки коридор Тисе
- Заштитне зоне еколошког коридора до 50 m, 200 m и 500 m.
Проценом стања, просторне и функционалне повезаности, као и степена угрожености утврђених,
издвојених и потенцијалних елемената еколошке мреже на предметном простору, овим Просторним планом
се дају услови, мере и правила којима ће се остварити одређени ниво заштите на пољопривредном,
шумском, водном и грађевинском земљишту.
Према смерницама ППППН МЕК Тисе (Подршке имплементацији и спровођење просторног плана)
спровођење Просторног плана, у делу који се непосредно односи на простор у оквиру граница обухвата
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (локације 1 – 5), врши се кроз примену
мера заштите у заштитној зони еколошког коридора.
Грађевинско земљиште у заштитној зони еколошког коридора Тисе
За грађевинско земљиште у заштитној зони еколошког коридора примењиваће се важећи планови, уз
поштовање услова и мера заштите из овог Просторног плана.
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На основу најучесталијих типова негативних утицаја на еколошки коридор (загађење, бука, осветљење и
утицаји живих бића) на грађевинском земљишту је утврђена заштитна зона која обухвата појас ширине 200
m од границе коридора. Циљ ових мера је смањење ефеката оних активности чији се негативни утицаји
непосредно испољавају на простор еколошког коридора. Планом су дате мере заштите се односе на
заштитни појас од 50 m и 200 m.
У заштитној зони еколошког коридора Тисе у појасу од 200 m су делови насеља, зоне кућа за одмор, радне
зоне и комплекси, инфраструктурни и комунални комплекси, спортско-рекреативно- туристички комплекси.
У заштитној зони еколошког коридора Тисе су и делови грађевинског подручја насеља Нови Бечеј, у којима
се налазе површине обухваћене изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, и то
локације 1 - 5.
3) ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ ВАЖЕЋЕ
ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-

Сагледавање досадашњих тенденција и проблема у просторном развоју насеља, дефинисање будућих
просторно-развојних потреба насеља и примена и даља разрада релевантних одредби ПП Републике
Србије, РПП АП Војводине и ППО Нови Бечеј.
Поштовање стечених урбанистичких обавеза и минимума интервенција у постојећем насељском ткиву.
Формирање полифункционалног, активног и флексибилног просторног система отвореног за даљи
развој.
У што краћем временском периоду обезбеђење санација најакутнијих проблема у просторној
организацији насеља и у функционисању виталних насељских система, нарочито у области
инфраструктуре.
Очување и одрживо уређење и коришћење културног и историјског наслеђа.
Очување и заштита заштићених природних целина као и заштита и одржива употреба елемената
природе у целини.
Побољшање демографског стања.
Повећање конкурентности и ефикасности.
Просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање са окружењем.
Унапређење саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености;
Принцип супсидијарности и јавно-приватног партнерства.
Перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у одлучивању.
Доступност информацијама и знању.
Систематски развој и ажурирање информационих система о простору и њихова доступност јавности.
Заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.

4) ВИЗИЈА И ЦЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
Визија и циљ израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј јесте да простор
насеља Нови Бечеј буде одрживо уређен и рационално коришћен, формиран као полифункционални,
активни и флексибилни просторни систем отворен за даљи развој, инфраструктурно опремљен и
саобраћајно приступачан, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, квалитетне животне
средине, и функционално интегрисан у окружење.
5) КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Oсновни концептуални оквир будућег просторног развоја подручја обухваћеног предметним Изменама и
допунама плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, у контексту развоја насеља Нови Бечеј, се
поставља тако да се обезбеде услови за:
-

несметани развој постојећих и планираних насељских функција у складу са потребама и савременим
стандардима,
могућност етапне реализације појединих просторних решења,
формирање флексибилног и отвореног просторног система, способног да у будућности прихвати и нове
функције и садржаје који се у овом тренутку не могу са извесношћу предвидети.
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Планиране измене у погледу намене простора и коришћења земљишта су следеће:
1. у оквиру локације 1 (зона једнопородичног становања) планира се промена намене
неизграђених катастарских парцела намењених становању у парцеле намењене пословању и
централним садржајима;
2. локација 2 (зона спорта и рекреације) мења намену у земљиште намењено централним
садржајима - вишефункционални простор културе на отвореном: музејски простор, тематске
поставке, други садржаји културе на отвореном.
3. у оквиру локације 3 (зона централних садржаја и зона једнопородичног становања), планира
се повећање површина намењених централном садржају (парцела житног магацина – објекта
намењеног садржајима културе) на рачун мањег броја парцела намењених становању и дела
Улице 2. слатинска, у циљу формирања целовитог вишефункционалног комплекса културе, уз
обезбеђење потребног броја паркинг места;
4. локације 4 и 5 (зона центра насеља) биће одређене као површине јавне намене за потребе
формирања јавних паркинга, у складу са нараслим потребама за повеђањем паркинг места и
јавних гаража у центру насеља;
5. намена грађевинских блокова у оквиру локације 6 (зона једнопородичног становања) мења се у
из једнопородичног становања у мешовито становање, у којем је, поред породичног, дозвољено
и вишепородично становање, односно изградња и вишепородичних стамбених објеката.
6. локација 7 (грађевинска парцела једнопородичног становања) мења намену у земљиште
намењено централним садржајима, у циљу проширења постојећег комплекса геронтолошког
центра изграђеног на суседној катастарској парцели;
7. у оквиру локације 8 (зона породичног становања, зона јавних зелених површина, зона
парковских површина, комплекси за спорт и рекреацију) планира се промена намене дела
површине обухваћених блокова у пословање;
Члан 3.
Средства за израду Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј обезбедиће се из
буџета општине Нови Бечеј и од других нивоа власти. Носилац израде Измена и допуна Плана генералне
регулације је Општина Нови Бечеј.
Рок за израду Измена и допуна Плана генералне регулације Насеља Нови Бечеј је до 90 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације вршиће се путем излагања текстуалног и
графичког дела плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у Улици Жарка Зрењанина бр.8.у
Новом Бечеју, и на веб страници општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Истовремено са Oдлуком о изради Измена и допуна Плана доноси се и Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана на животну средину.
Члан 6.
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј израдиће се у 2 примерка у аналогном и 4
примерка у дигиталном облику.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Извод из Плана генералне регулације насеља Нови
Бечеј са приказом обухвата измена и допуна плана”.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општина општине Нови
Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-350-8/2021
Дана: 15.04.2021.године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4. На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 6/2019) и члана 13. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2010, 19/2015 и 14/2017), Скупштина Општине Нови Бечеј на
7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања
I
Овом одлуком, одређујu се парцелe грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј за које ће
се расписати јавни оглас за отуђење ради изградње, путем јавног надметања, и то:
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1. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, путем јавног надметања у Источној радној зони у Новом Бечеју уписаног у листу
непокретности број 14469 К.О. Нови Бечеј,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска

парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела

број 21056/14
број 21056/15
број 21056/16
број 21056/17
број 21056/18
број 21056/24
број 21056/25
број 21056/26
број 21056/27
број 21056/28
број 21056/29
број 21056/30
број 21056/31
број 21056/32

пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине

29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
29а 25м2,
1 ха 14а 75м2,
1 ха 14а 75м2,
1 ха 14а 75м2,
1 ха 14а 75м2.

2. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, путем јавног надметања у Радној зони Излаз у Новом Бечеју уписаног у листу
непокретности број 14504 К.О. Нови Бечеј,
•
•
•
•
•
•
•
•

катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска

парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела

број 21450/3
број 21450/5
број 21450/7
број 21450/9
број 21449/3
број 21449/5
број 21449/7
број 21542/2

пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине
пoвршине

9ха 48а 80м2,
26ха 43а 82м2,
24ха 16а 00м2
26ха 43а 82м2
9хa 07а 02м2
6ха 19а 71м2
3ха 22а 49м2,
21ха 88а 60м2,

3. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, путем јавног надметања у Индустријској зони – југ у Новом Милошеву уписаног у
листу непокретности број 4949 К.О. Ново Милошево,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска
катастарска

парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела
парцела

број 8947/2 пoвршине 1ха 35а 86м2,
број 8947/3 пoвршине 1ха 51а 15м2,
број 8947/4 пoвршине 1ха 53а 00м2,
број 8947/5 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/6 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/7 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/8 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/19 пoвршине 1хa 53а 00м2,
број 8947/20 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/21 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/22 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/23 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/24 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/25 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/26 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/27 пoвршине
38а 25м2,
број 8947/28 пoвршине 1хa 53а 00м2,
број 8947/29 пoвршине 1хa 53а 00м2.

4. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, путем јавног надметања уписаног у листу непокретности број 3102 К.O. Кумане,
• катастарска парцела број 2159 пoвршине
• катастарска парцела број 2156 површине

45а 32м2,
16а 38м2
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5. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, путем јавног надметања уписаног у листу непокретности број 14469 К.о. Нови Бечеј,
• катастарска парцела број 6478/7 површине
• катастарска парцела број 6443/9 површине
• катастарска парцела број 6443/10 површине

5а 22м2
4а 85м2
4а 92м2

II
Почетна цена у поступку отуђења утврдиће се, сходно члану 45. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Нови Бечеј, на основу тржишне вредности грађевинског земљишта у јавној својини
општине Нови Бечеј према:
• средњој прометној вредности грађевинског земљишта на територији општине у последњих годину
дана,
• намени грађевинског земљишта,
• дозвољеним индексима заузетости и изграђености парцеле
• посебним урбанистичким погодностима локације,
• степену комуналне опремљености земљишта,
• стању парцеле у погледу припремљености за градњу,
• осталим елементима који имају утицај на цену.
Средства остварена продајом, приход су буџета општине Нови Бечеј и користиће се уређење и опремање
грађевинског земљишта на територији општине Нови Бечеј.
III
Налаже се ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј да без одлагања сазове Комисију за грађевинско земљиште
у јавној својини Општине Нови Бечеј, која ће спровести поступке из тачке 1. у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј.
Стручне и административне послове везане за отуђење предметног грађевинског земљишта за Комисију
обавиће ЈП “ Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
IV
Комисија ће сачинити извештаје о спроведеним поступцима за сваки јавни оглас из тачке I и у року од 8
дана заједно са записником, доставити исти Скупштини Општине Нови Бечеј.
V
Јавни огласи из тачке 1. ове Одлуке објавиће се у дневном листу „Дневник“ који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије, у локалним медијима и на огласним таблама Општинске управе, Месних
заједница и ЈП “ Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
VI
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство
и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј.
VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-35-18/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

5. На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), чланa 4. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11),
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 6/2019),
сагласно члану 13. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са
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Законом о јавним предузећима и промени пословног имена (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр.
4/2017) на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године донела је:
Одлуку
о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа ''Комуналац'' из Новог
Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања јавног предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о
јавним предузећима и промени пословног имена (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 4/2017), у члану
13. после делатности 01.30. Гајење садног материјала, додају се делатности: „02.10 Гајење шума и
остале шумске делатности и 02.20 Сеча дрвећа“, те члан 13. сада гласи:
Претежна делатност Јавног предузећа ''Комуналац '' је:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Јавно предузеће обавља и следеће делатности:
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
02.10 Гајење шума и остале шумске делатности
02.20 Сеча дрвећа
23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
37.00 Уклањање отпадних вода
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода
43.11 Рушење објеката
43.12 Припремна градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
49.41 Друмски превоз терета
52.21 Услужне активности у копненом саобраћају
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
68.31 Делатности агенција за некретнине
68.32 Управљање некретнинама за накнаду
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
73.11 Делатност рекламних агенција
81.21 Услуге осталога чишћења
81.30 Уређење и одржавање околине, паркова, башти и зелених површина
82.99 Остале услужне активности подршке пословању
82.30 Организовање састанака и сајмова
93.29 Остале забавне активности
96.03 Погребне и сродне делатности.
Јавно предузеће ''Комуналац'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
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О промени делатности Јавног предузећа ''Комуналац'', као и о обављању других делатности које
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Члан 2.
Јавно предузеће ''Комуналац'' дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-011-3/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6. На основу члана 41. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 17/2019), члана 4. и 13. Закона о
jавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05, 81/05 -испр. др. закона, 83/05 -испр.
др. закона и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 19/2012 и 27/2015) у члану 5. поред прописаних делатности додају се и следеће делатности:
„49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
50.10 Поморски и приобални превоз путника
50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколицe
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
90.01 Извођачка уметност
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности“
У осталим деловима Одлука о оснивању Туристичке организације општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 19/2012 и 27/2015) остаје непромењена.
Члан 2.
Туристичке организације општине Нови Бечеј дужана је да у року од 30 дана од дана доношења oвe Одлуке
усагласи Статут и друга општа акта са законом и овом Одлуком.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном листу општине Нови Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-011-4/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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7. На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине
Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј je на 7.
седници одржаној дана 15.04.2021. године, донела следећи
ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСKE УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ЗА 2021. ГОДИНУ
У Кадровском плану Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 33/2020) мења се:
2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2021.
години за коју се доноси Кадровски план је:
Звања службеника и намештеника
Службеник по положају – I група

број извршилаца

Самостални саветник

1
4

Саветник

24

Млађи саветник

13

Сарадник

7

Млађи сарадник

3

Виши референт

7

Референт

0

Млађи референт

3

Намештеник

Укупно:

7
69

4.Број запослених чији се пријем у радни однос планира на неодређено време:
Висина стручне спреме

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

11

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

Средња стручна спрема

3

5.Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања
обима посла:
Висина стручне спреме

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

1

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

1

Средња стручна спрема

1

У Општинској управи радни однос мирује двојици запослених.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да Кадровски план у
јединици локлне самоуправе усваја Скупштина општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне
самоуправе.
Кадровски план се састоји од приказа броја запослених на неодређено време према звањима, броју
запослених са радним односом на одређено време због повећања обима посла или по основу повремених и
привремених послова, који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план.
Скупштина општине је донела Одлуку о организацији општинске управе (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 31/2020) којом је прописана организација управе у складу са законом.
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Кадровски план Општинске управе општине Нови Бечеј је Скупштина општине Нови Бечеј донела на
седници одржаној дана 24.12.2020. године (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 33/2020).
Општинско веће на предлог начелника је дана 12.02.2021. године усвојило је Правилник о
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 4/2021).
Средства за реализацију Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину
предвиђена су у Одлуци о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-110-6/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

8. На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (Сл. гласник РС бр. 87/18) и члана 40. став 1 тачка 41. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист
општине Нови Бечеј бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 7. седници одржаној дана 15.04.2021.
године усвојила је
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј (у даљем тексту штаб), формиран je решењем
Скупштине општине Нови Бечеј. Штаб је основан како би се спремно дочекале ванредне ситуације које могу
да настану, оперативно деловало у служају њиховог настанка те умањиле негативне последице поменутих
ситуација. Штаб чине: командант штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и 14 чланова штаба.
Пословником Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј уређена је унутрашња организација, начин
рада штаба и друга питања од значаја за рад штаба. Активности штаба у извештајном периоду су се
одвијале делом по усвојеном плану рада за текућу годину. О свом раду штаб подноси годишњи извештај
који прослеђује Скупштини општине Нови Бечеј на усвајање. Штаб Скупштини општине подноси на
усвајање и план рада за текућу годину.
Штаб је сачинио и усвојио План рада за 2020. годину. Планом рада су предвиђене активности штаба
које је било потребно спровести током 2020. године како би се штаб што боље припремио за дејствовање у
ванредним ситуацијама и како би се испуниле законске обавезе.
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј је у 2020. години одржао 30 седница, и усвојио: 29
закључака, 9 наредби и 2 препоруке. На почетку 2020.године. Штаб је редовно разматрао ситуацију насталу
због снежних падавина и предузео све неопходне мере за извоћење превентивних радова као и мере које
су биле усмерене на чишћење снега, санирање последица обилних снежних падавина, помоћ угроженом
становништву и нормално функционисање у ванредној ситуацији.
Штаб је редовно пратио ситуацију угрожености од поплава и високих подземних вода на територији
општине Нови Бечеј о чему су редовно подношени извештаји на седницама штаба, као и извештаји о
превентивним активностима које су предузимане у циљу спречавањања и смањења опасности од поплава и
високих подземних вода. Формирани су стручни тимови за: заштиту и спасавање од поплава на територији
општине Нови Бечеј, одбрану од поплава унутрашњих вода у насељеним местима општине Нови Бечеј,
спровођење мера одбране од поплава општине Нови Бечеј, збрињавање угрожености становништва на
територији општине Нови Бечеј, заштиту и спасавање од пожара на територији општине Нови Бечеј,
заштиту и смањење ризика од снежних падавина на територији општине Нови Бечеј.
Након проглашења ванредног стања, штаб је све снаге и средства усмерио у борби против смањења
последица изазваних вирусом Sars.- Cov-2. Обезбеђена су средства за личну заштиту, дезинфекцију улица,
маске за грађанство, као и средства за несметан рад Дома здравља. Активности штаба у погледу смањења
последица наставила су се и након укидања ванредног стања.
Штаб за ванредне ситуације Општине Нови Бечеј због наглог повећања броја оболелелих од вируса
COVID 19, дана 23.11.2020. године усваја Закључак о проглашењу ванредне ситуације – на целој територији
општине, под бројем II 02-82-10/3-2020-3 и упућује исти Председнику општинe, који на основу Закључка
доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације дана: 24.11.2020. године под бројем I 01-82-11/2020 која
је ступила на снагу 25.11.2020. године. Још увек нису створени услови за укидање ванредне ситуације.
Процена ризика од катастрофа за теритирију општине Нови Бечеј добила је сагласност и сада је у
поступку израда Плана заштите и спасавања.
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Штаб је током свога рада у 2020. години остварио пуну сарадњу са републичким покрајинским и
окружним штабовима за ванредне ситуације као и са другим институцијама на републичком покрајинском и
локалном нивоу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-82-5/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9. На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (Сл. гласник РС бр. 87/18) и члана 40. став 1 тачка 41. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист
општине Нови Бечеј бр. 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 7. седници одржаној
дана 15.04.2021. године усвојила је
П Л А Н Р А Д А
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Разматрање и усвајање годишњег Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови
Бечеј за 2020. годину и разматрање и усвајање годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације
општине Нови Бечеј за 2021. годину, као и подношење истих Скупштини општине Нови Бечеј на
усвајање,
Рок: фебруар 2021. године
2. Разматрање функционисања општинског штаба за ванредне ситуације и анализа стања и
организације заштите и спасавања на територији општине Нови Бечеј, предлог мера за њихово
побољшање,
Рок: јануар-децембар 2021. године
3. Израда Плана заштите и спасавања општине Нови Бечеј,
Рок: јануар-децембар 2021. године
4. Формирање јединица цивилне заштите опште намене,
Рок: јун 2021. године
5. Разматрање стања, временских прилика (снежне мећаве, олујни ветрови, снежни наноси и
поледица), активности зимске службе на спровођењу Плана рада зимске службе за 2020/2021,
Рок: јануар- април 2021. године
6. Разматрање стања и хидролошке прогнозе на територији општине Нови Бечеј, предузимање
превентивних мера на унутршњој и спољашној одбрани од поплава на територији општине,
усвајање Оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј за
небрањена подручја за 2021. годину,
Рок: април- август 2021. године
7. Припреме за надолазећи летњи период у случају поремећеног водоснабдевања изазваног високим
температурама, сушама и предузимање превентивних мера из области противпожарне заштите,
8. Одржавање редовних и ванредних седница Штаба у складу са насталом ситуацијом,
Рок: током 2021. године
9. Активирање штаба у случају:
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• најаве или настанка опасности изазване елементарним, техничко-технолошким и другим
већим несрећама,
• проглашење ванредне ситуације,
Активирање штаба налаже: Командант штаба на предлог општинског штаба
Рок: одмах по насталој потреби
10. Извршавање и других послова у складу са законом, подзаконским актима, наређењима и захтевима
надлежних органа и штабова,
Рок: током године
11. Старање о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама,
Рок: током године по потреби
12. Сарадња са надлежним органима заштите и спасавања, суседних општина и окружним Штабом за
ванредне ситуације.
Рок: током године
13. Све активности штаба за ванредне ситуације биће прилагођене ситуацијом изазваном вирусом
Sars-cov 2, COVID-19, и бити усмерене на отклањању последица, као и на праћењу тренутне
ситуације и масовне имунизације становништва.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-82-6/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Скупштина
општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Скупштина општине Нови Бечеј утврђује да Саши Шућуровићу, одборнику Скупштине општине Нови Бечеј,
са Изборне листе Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Нови Бечеј (Лига
социјалдемократа Војводине,Војвођанска партија), престаје мандат одборника Скупштине општине Нови
Бечеј, пре истека времена на које је изабран, због подношења писмене изјаве о подношењу оставке на
функцију одборника.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, док је ставом 4. истог члана, прописано
је да о оставци коју је одборник поднео између две седнице, скупштина одлучује на првој наредној седници.
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Имајући у виду да је одборник Саша Шућуровић поднео оверену писану Изјаву о подношењу оставке на
функцију одборника Скупштине општине Нови Бечеј, дана 07.04.2021. године, код јавног бележника у
Новом Бечеју под бројем УОП-III:1539-2021, Одбор за административно – мандатна питања, утврдио је
предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Општине Нови Бечеј.
Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-5/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Скупштина општине Нови Бечеј, на
7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Радославу Шећерову, са Изборне листе Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Нови
Бечеј (Лига социјалдемократа Војводине,Војвођанска партија), потврђује се мандат одборника Скупштине
општине Нови Бечеј.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
Образложење
Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници од 15.04.2021. године донела је Одлуку о престанку мандата
одборника, којом је утврдила да одборнику Саши Шућуровићу, са Изборне листе Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ
ФРОНТ – уједињени за демократски Нови Бечеј (Лига социјалдемократа Војводине,Војвођанска партија),
престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, због подношења писмене изјаве о
подношењу оставке на функцију одборника.
На основу члана 48. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Нови
Бечеј је на 27. седници одржаној дана 07.04.2021. године, мандат који припада Изборној листи Коалиција
ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Нови Бечеј (Лига социјалдемократа
Војводине,Војвођанска партија), доделила Радославу Шећерову, као првом следећем кандидату са изборне
листе, коме није био додељен мандат одборника - припаднику исте политичке странке, а који је дао писaну
сагласност да прихвата мандат. Изборна комисија општине Нови Бечеј издала је Радославу Шећерову
Уверење да је изабрана за одборника Скупштине општине Нови Бечеј.
Одбор за административно – мандатна питања Скупштине општине Нови Бечеј, након провере идентитета,
те утврђивања истоветности података из Уверења о избору кандидата за одборника са подацима из
Извештаја о резултатима гласања за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј на изборима одржаним
21.06.2020. године, односно Решења о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике
Скупштине општине Нови Бечеј од 10.06.2020. године, утврдио је Предлог Одлуке о потврђивању мандата
одборникa Скупштине општине Нови Бечеј. Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила
као у диспозитиву ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-4/2021-2
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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3. На основу члана 40. став 1. тачка 38. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
бр. 6/2019), Скупштина Општине Нови Бечеј на 7. седници, одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење Скупштине општине Нови Бечеј, број: II 02-46-22/2015 од 08.05.2015.
године, којим су Туристичкој организацији општине Нови Бечеј дате на коришћење непокретности:
1. Објекат саграђен на катастарској парцели број 5747/2 у Новом Бечеју, потес Тиски кеј, зграда бр. 1објекат водопривреде површине 1127м2 са припадајућом шумом 1. класе површине 12ха 27а 39м2
укупне површине 12 ха 38а 66м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
2. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/3, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
3. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/4, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
4. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/5, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
5. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/6, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
6. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/7, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
7. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/8, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
8. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/9, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
9. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/10, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
10. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/11, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
11. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/12, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
12. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/13, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
13. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/14, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
14. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/15, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
15. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/16, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
16. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/17, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
17. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/18, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
18. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/19, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
19. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/20, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
20. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/21, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
21. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/22, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
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22. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/23, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
23. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/24, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
24. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/25, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
25. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/26, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј.
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шума 1. класе,
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шума 1. класе,
шума 1. класе,

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу Решења Скупштине општине Нови Бечеј, број: II 02-46-22/2015 од 08.05.2015. године између
Општине Нови Бечеј и Туристичке организације општине Нови Бечеј закључен је 13.05.2015. године
Уговор о давању на коришћење непокретности.
Туристичка организације општине Нови Бечеј је писменим путем дана 09.03.2021. године, Скупштини
општине Нови Бечеј доставила Изјаву о једностраном раскиду уговора од 05.03.2021. године, којом моли
да се констатује раскид Уговор о давању на коришћење непокретности од 13.05.2015. године.
Чланом 8. ставом 2. Уговор о давању на коришћење непокретности од 13.05.2015. године прописано да
корисник може једнострано отказати уговор без обавезе навођења разлога.
Комисија за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј, након разматрања Изјаве о
једностраном раскиду уговора од 05.03.2021. године, изјављене од стране корисника предметних
непокретности, а сагласно члану 8. ставу 2. Уговор о давању на коришћење непокретности од 13.05.2015.
године, донела је Закључак о раскиду Уговор о давању на коришћење непокретности, закљученог између
Општине Нови Бечеј и Туристичке организације општине Нови Бечеј, дана 13.05.2015. године на основу
отказа уговора од стране корисника, са даном 10.03.2021. године, број: III 46-49/2020-8 од 10.03.2021.
године.
На основу свега наведеног Општинско веће општине Нови Бечеј сачинило је предлог, а Скупштина
општине Нови Бечеј, након разматрања истог донела решење као у диспозитиву овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-16/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4. На основу члана 40. став 1. тачка 38. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј је на 7. сединци одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈУ СЕ на коришћење Туристичкој организацији општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Туристичка
организација) непокретности:
1. градско грађевниско земљиште уписано у парцелни број 6500, потес Тиски кеј, река, површине 23ха
64а 27м2, која се води у листу непокретности број 14469 К.О. Нови Бечеј,
2. градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/2, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
укупне површине 12ха 38а 66м2, на којем је изграђен објекат водопривреде, површине 1127м2 и
земљиште под зградом и другим објектом површине 1127м2, која се води у листу непокретности
број 13675 К.О. Нови Бечеј.
Непокретности описане у претходном ствау дају се на коришћење без наканаде, на неодређено време, са
правом уписа права коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, уз обавезу
одржавања непокретности за период коришћења истих.
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Непокретности описане у првом ставу ове тачке дају се Туристичкој организацији на коришћење за
обављање надлежности и функција за које је основана.
Овлашћује се председник општине Саша Максимовић да зкључи уговор о давању на коришћење предметних
непокретности.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-464-3/2021
Дана: 15.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Скупштин општине
Милован Баштованов с.р.

5. На основу члана 40. став 1. тачка 38. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
бр. 6/2019), Скупштина Општине Нови Бечеј на 7. седници, одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈУ СЕ на коришћење ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј непокретности:
1. Објекат саграђен на катастарској парцели број 5747/2 у Новом Бечеју, потес Тиски кеј, зграда бр. 1објекат водопривреде површине 1127м2 са припадајућом шумом 1. класе површине 12ха 27а 39м2
укупне површине 12 ха 38а 66м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
2. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/3, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
3. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/4, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
4. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/5, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
5. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/6, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
6. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/7, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
7. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/8, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
8. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/9, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
9. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/10, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 39м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
10. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/11, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
11. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/12, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
12. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/13, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
13. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/14, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
14. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/15, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
15. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/16, потес Тиски кеј, шума 1. класе,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
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16. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/17, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
17. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/18, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
18. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/19, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
19. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/20, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
20. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/21, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
21. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/22, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
22. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/23, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
23. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/24, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
24. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/25, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј,
25. Градско грађевинско земљиште уписано у парцелни број 5747/26, потес Тиски кеј,
површине 9а 59м2 која се води у листу непокретности број 13675 К.о. Нови Бечеј.
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Непокретности описане у претходном ставу дају се на коришћење без накнаде, на неодређено време, са
правом уписа права коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, уз обавезу
одржавања непокретности за период коришћења истих.
Непокретности описане у ставу првом ове тачке дају се на коришћење ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за
обављање надлежности и функција за које је основано.
Овлашћује се председник општине Саша Максимовић да закључи уговор о давању на коришћење
предметних непокретности.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-464-4/2021
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6. На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“, број 88/2011,
104/16 и 95/2018) и члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, доноси
следеће:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта
комуналног отпада у општини Нови Бечеј
I
У члану I Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног
отпада у општини Нови Бечеј број: II 02-352-31/2020 од 01.02.2021. године мења се:
1. став 1. тачка 2. и сада гласи:
- 30,99 динара за привредне субјекте са малим количинама отпада по м2 простора који користе за
обављање делатности
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2. став 4. и сада гласи:
Утврђене цене примењују се од 01.04.2021. године.
II
У свему осталом Решењe о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта
комуналног отпада у општини Нови Бечеј број: II 02-352-31/2020 од 01.02.2021. године („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2021), остаје непромењено.
III
Oво Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-352-14/2021
Дана: 15.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

7. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Нови Бечеј за 2020. годину, који је усвојио
Савет месне заједнице на седници одржаној дана 22.03.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-26/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

8. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски извештај
Месне заједнице Ново Милошево за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај Месне заједнице Ново Милошево за 2020. годину који је
усвојио Савет месне заједнице на седници одржаној дана 25.02.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-14/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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9. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Кумане за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2020.
годину, који је усвојио Савет месне заједнице на седници одржаној дана 21.01.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-21/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

10. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Бочар за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2020. годину
који је усвојио Савет месне заједнице на седници одржаној дана 26.02.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-12/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

11. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2020.
годину који је усвојио Управни одбор на својој седници одржаној дана 19.02.2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-17/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

23

12. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови
Бечеј за 2020. годину који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 26.02.2021. године.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-13/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

13. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Дома културе општине Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за
2020. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.02.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-10/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

14. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину, који је усвојио
Управни одбор на седници одржаној дана 13.03.2021. гoдине.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

24

II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-28/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

15. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Организације Црвеног крста Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Организације Црвеног крста Нови Бечеј за 2019. годину који је
усвојио Управни и Надзорни одбор на седници одржаној дана 02.03.2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-22/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

16. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб
за дневни боравак и помоћ у кући за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за дневни боравак и помоћ у кући за 2020. годину, који је усвојио Управни
одбор на својој седници одржаној дана 24.02.2021.године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-30/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

25

17. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о пословању
ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о пословању ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 25.02.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-11/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

18. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2020.
годину који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 23.03.2021. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-25/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

19. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2020. годину
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 02.04.2021. гoдине.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

26

II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-31/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

20. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 24.03.2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-27/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

21. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 20.01.2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-20/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

27

22. На основу члана 124. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/201), Решења о
давању сагласности на именовање директора број 022-140/2021 од 18.02.2021. године Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и члана 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови
Бечеј, на 7. седници одржаној дана 15.04.2021. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј
I
Именује се Александар Фабијан, дипломирани правник из Новог Бечеја за директора Центра за социјални
рад општине Нови Бечеј, на мандатни период од 4 (четири) године.
II
Права и обавезе директора биће уређени Уговором о раду, закљученим између Управног одбора Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј и директора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 124. ставу 1. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник РС'', број 24/201) којим је прописано да за директора центра за социјални рад може
бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година
радног искуства у струци. У ставу 2. истог члана Закона о социјалној заштити прописано је да мандат
директора центра за социјални рад траје 4 године, док је ставом 8. истог члана прописано да на именовање
директора центра за социјални рад чије је седиште на територији аутономне покрајине сагласност даје
надлежни орган аутономне покрајине.
Одбор за избор и именовања на седници одржаној 10.02.2021. године, разматрајући Листу кандидата и
Мишљења Управног одбора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј од 08.02.2021. године, као и
конкурсну документацију кандидата, утврдио је да кандидат Александар Фабијан испуњава законом
прописане услове за обављање функције директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј и упутио
Захтев за давање сагласности на именовање директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, број
II 02-020-6/2021-1 од 11.02.2021. године Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и
равноправност полова.
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Решењем број 022140/2021 од 18.02.2021. године, дао је сагласност на именовање Александара Фабијана за директора
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, на мандатни период од 4 године.
Чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
6/2019) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог Решења.

15. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

28

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор
подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02–020-6/2021-2
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

23. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 12. став 1. и
14. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената,
комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе
и комисије за стурчну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и
о условима и начину рада комисије(„Службени гласник Републике Србије“ број 32/2019), члана 40. став 1.
тачка 50. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019) и Предлога
чланова Комисије за планове Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број
140-02-102/2021-01 од 18.03.2021. године, Скупштина општине Нови Бечеј, на 7. седници одржаној дана
15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка функције председника и чланова Комисије за планове
Општине Нови Бечеј и именовању председника и чланова
Комисије за планове Општине Нови Бечеј
I
Овом Решењем констатује се престанак функције, именују се председник и чланови Комисије за планове
општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија), уређују се услови, начин рада Комисије.
II
Констатује се престанак функције председника, чланова и секретара Комисије и то:
1.Терезе Киш, дипл.инж.арх.- председника Комисије
2. Весне Поповић, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
3. Драгана Раушког, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
4. Олинке Франић, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
5. Ивана Бошњака, дипл. ниж. саоб. – члана Комисије
6. Смиљане Томашевић, дипл.инг.арх. - члана Комисије
7. Владимира Марковића, дипл.инг. електротехнике - члана Комисије и
8. Јадранке Перић, стр.инж.грађ. – секретар комисије.
III
У Комисију за планове именују се:
1. Тереза Киш, дипл.инж.арх.- председника Комисије
2. Весна Поповић, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
3. Драган Раушки, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
4. Олинка Франић, дипл.инж.грађ. - члана Комисије
5. Иван Бошњак, дипл. ниж. саоб. – члана Комисије
6. Смиљана Томашевић, дипл.инг. арх. - члана Комисије
7. Владимир Марковић, дипл.инг. електротехнике - члана Комисије
Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.
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IV
За секретара комисије, именује се Јадранка Станаћев, стр. инж. грађ., из Новог Бечеја, на период од
четири године.
Секретар комисије обавља стручне, административно техничке и секретарске послове за потребе Комисије.
V
Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде, спровођења планских докумената,
обављање послова јавног увида у плански документ из надлежности Општине Нови Бечеј, стручна провера
усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и важећим законом којим се уређује
планирање и изградња, као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа.
VI
Комисија ради према одредбамазакона којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са
прописом којим се уређује стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански документ. Комисија
ближе уређује свој рад пословником о раду комисије. Пословник о раду комисије предлаже председник
Комисије и доноси га Комисија већином гласова на конститутивној седници. Пословником о раду ближе се
уређује начин сазивања седнице,рад на седници, начин вођења записника, начин гласања и одлучивања,
начин сачињавања и потписивања записника, односно извештаја о обављеној стучној контроли, односно
обављеном јавном увиду. На конститутивној седници се именује заменик председиника комисије и секретар
комисије.
VII
Председник комисије сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, потписује записнике и
закључке комисије, стара се о правилној примени закона и прописа којим се уређује планирање и
изградња. Заменик председника комисије замењује председника у његовом одсуству обављајући послове из
његовог делокруга, односно помаже му у раду.
VIII
Председнику, члановима комисије и секретару за рад у Комисији припада накнада у износу од 6.000,00
динара по одржаној седници.
IX
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
Образложење
Утврђује се да је председнику и осталим члановима Комисије за планове Општине Нови Бечеј, који су
именовани Решењем Скупштине општине Нови Бечеј број II 02-020-52/2015 од 20.08.2015. године, број II
02-020-66/2017 од 29.06.2017. године, број II 02-020-83/2017 од 25.10.2017. године, број II 02-020-67/2018
од 30.11.2018. године и број II 02-020-61/2019 од 12.11.2019. године, истекао мандат на који су изабрани. У
складу са наведеним, приступило се доношењу акта о констатовању престанка функције председника и
чланова Комисије за планове Општине Нови Бечеј и именовању председника и чланова Комисије за планове
Општине Нови Бечеј.
Према одредбама члана 52. Законом о планирању и изградњи, је регулисано да ради обављања стручних
послова у постуку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког
пројекта са планским документом и овим законом, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних
органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује Комисију за планове (у даљем тексту:
Комисија).
Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма
и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора
и изградње, са одговарајућом лиценом, у складу са овим законом. Једна трећина чланова именује се на
предлог министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. За планове који се доносе на
територији Аутономне Покрајне, једна трећина чланова се именује на предлог органа Аутономне Покрајне
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надлежног за послове урбанизма и грађевинарства. Мандат председника и чланова Комисије траје четири
године. Средства за рад Комисије се обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Број чланова, начин
рада, састав и друга питања од значаја за рад Комисије, одређује се подзаконским актом који доноси
министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма и актом о образовању Комисије. За
обављање појединих стручних послова за потребе Комисије, орган надлежан за обраовање Комисије може
ангажовати друга правна и физичка лица. Према одредбама члана 12. Правилника о начину и поступку
избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености
планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стурчну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и о условима и начину рада
комисије, је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове јединице
локалне самоуправе, у складу са законом, чланом 4. истог Правилника прописано је да председнику и
члановима Комисије припада право на накнада. Износ накнаде се утврђује актом о образовању Комисије.
Одбора за избор и именовања је сагласно својим овлашћењима из члана и члана 62. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 11/2019), предложио Скупштини општине
да донесе Решење као у диспозитиву.
Скупштина општине Нови Бечеј је прихватила предлог Одбора за избор и именовања и применом горе
цитираних одредби наведених прописа донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-18/2021-2
Дана: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

24. На основу члана 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 11/2019), и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана
15.04.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
I
У Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј (у
даљем тексту: Изборна комисија за савете месних заједница) именују се:
1. Трифун Станковић дипл. правник за председника на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
2. Александар Фабијан дипл. правник за зам. председ. одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
ЗА НАШУ ДЕЦУ,
3. Ивана Добожанов за члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ,
4. Невена Нађалин за заменика члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ,
5. Борислава Тапавички, за члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ,
6. Ксенија Кнежев за заменика члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ,
7. Чича Драган за члана на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
8. Љубица Патаки за заменика члана на предлог одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ,
9. Горан Докић за члана на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
10. Ксенија Ђурић за заменика члана на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ,
11. Дамир Овчина за члана, на предлог одборничке групе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА,
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12. Валентина Голубов за заменика члана на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ,
13. Дакић Мирослав за члана, на предлог одборничке групе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА,
14. Леона Катона за заменика члана, на предлог одборничке групе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА,
15. Смиљана Станчић за члана, на предлог одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ,
16. Радослав Шећеров за заменика члана на предлог одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ,
17. Милинка Барачков за члана на предлог одборничке групе Група грађана листа за локал, СПС,
18. Александар Мојић за заменика члана на предлог одборничке групе Група грађана листа за
локал, СПС,
19. Валерија Илиа за члана на предлог одборничке групе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР, СДП и
20. Иштван Шапи за заменика члана на предлог одборничке групе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
- ИШТВАН ПАСТОР, СДП.
У Изборну комисију за савете месних заједница именују се:
Тамара Попов дипл. правник, за секретара и
Валентина Влашкалин дипл. правник, за заменика секретара.
Председник, чланови и секретар Изборне комисија за савете месних заједница, именују се на период од 4
године и могу да буду поново именовани.
II
Стручне и административне послове за потребе Изборне комисије за савете месних заједница обављаће
Општинска управа општине Нови Бечеј.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за спровођење
избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 13/2019 и 17/2019).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у општини Нови Бечеј садржан је у члану 23. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019) којим је прописано да
Изборну комисију чине председник и десет чланова које именује Скупштина општине, на предлог
одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју одборника, као и да састав Изборне комисије
мора да одражава политичку структуру скупштине у погледу одборничких група.
По пријему предлога чланова, односно заменика чланова за именовање чланова Изборне комисију за
спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј, примљених од стране
одборничких група Скупштине општине Нови Бечеј, исте је размотрио Одбор за избор и именовања и
сачинио предлог Решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница у општини Нови Бечеј.
На основу свега наведеног Скупштина општине Нови Бечеј донела је Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-34/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

25. На основу члана 30. Одлуке о месним заједницама на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 11/2019), и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана
15.04.2021. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
I
У Другостепену изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине
Нови Бечеј (у даљем тексту: Другостепена изборна комисија за савете месних заједница) именују се:
1. Далибор Вучетић дипл. правник за председника на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,
2 . Богдан Станковић дипл. правник за зам. председ. одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ,
3. Исидора Мартинов, за члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ,
4. Светлана Блажин, за заменика члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ,
5. Ружа Бојић члан, на предлог одборничке групе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ
6. Снежана Пејин, за заменика члана, на предлог одборничке групЕ ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ,
7. Иван Влашкалин за члана на предлог одборничке групе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА,
8. Грозда Оташевић за заменика члана на предлог одборничке групе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА,
9. Небојша Томић за члана, на предлог одборничке групе Група грађана листа за локал, СПС и
10. Марина Глигоријевић за заменика члана, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
ЗА НАШУ ДЕЦУ
Председник, чланови и секретар Другостепене изборне комисије за савете месних заједница, именују се на
период од 4 године и могу да буду поново именовани.
У Другостепену изборну комисију за савете месних заједница именују се:
Милена Кресоја дипл. правник, за секретара
Жужана Јосимовић дипл. правник, за заменика секретара
II
Стручне и административне послове за потребе Другостепене изборне комисије за савете месних заједница
обављаће Општинска управа општине Нови Бечеј.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Другостепене комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј ("Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 13/2019 и 17/2019).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у општини Нови Бечеј садржан је у члану 30. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 11/2019) којим је прописано да
Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине, као и да се у погледу утврђивања састава
Другостепене изборне комисије, примењују одредбе ове Одлуке које се односе на Изборну комисију.
По пријему предлога чланова, односно заменика чланова за именовање чланова Другостепене комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј, примљених од стране
одборничких група Скупштине општине Нови Бечеј, исте је размотрио Одбор за избор и именовања и
сачинио предлог Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове савета
месних заједница у општини Нови Бечеј и исти упутио Скупштини општине на усвајање.
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На основу свега наведеног Скупштина општине Нови Бечеј донела је Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-34/2021
Датум: 15.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

26. На основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 42/1991, 71/1994, 79/2005 и
83/2014) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 6/2019) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 7. седници, одржаној дана 15.04.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности чланa Управног одбора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“
Нови Бечеј:
1. Ненад Илић – члан.
II
За чланa Управног одбора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј именује се:
1. Драган Чича – члан.
III
Именовање из члана II врши се на период до истека мандата Управног одбора Јавне установе „Спортско
рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј.
IV
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-33/2021
Дана: 15.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО
Назив акта
1. Одлука о прихватању удела без накнаде у капиталу
FULL PROTECT d.o.o. Београд
2. Одлука о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавња
економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 за 2021. годину
3. Одлука о приступању изради измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нови Бечеј
4. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради
изградње, путем јавног надметања

Доносилац
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

Бр.
сл.л.
9

Стр.

9

2

9

3

9

7

1
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5. Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања јавног
предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о јавним
предузећима и промени пословног имена
6. Одлука о именама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Нови Бечеј
7. Измена Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за
2021. годину
8. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за
2020. годину
9. План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021.
годину
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Скупштина
општине

9

9

Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

9

11

9

12

9

13

9

14

ПОСЕБАН ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Назив акта
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине
Нови Бечеј Саше Шућуровића
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине
општине Нови Бечеј Радослава Шећерева
Решење о стављању ван снаге Решења Скупштине општине
Нови Бечеј, број: II 02-46-22/2015 од 08.05.2015. године
Решење о давању на коришћење непокретности Туристичкој
организацији општине Нови Бечеј
Решење о давању на коришћење непокретности ЈП
„Комуналац“ Нови Бечеј
Решење о измени Решења о давању сагласности на цене
комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног
отпада у општини Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне
заједнице Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне
заједнице Ново Милошево за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне
заједнице Кумане за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне
заједнице Бочар за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома
културе општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне
библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног
крста Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома за
одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у
кући за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски
извештај ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду и
Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за
2020. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2020.
годину

Доносилац
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

Бр.сл.л.
9

Стр.
15

9

16

9

17

9

18

9

19

9

20

Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

9

21

9

21

9

22

9

22

9

22

9

23

9

23

9

23

9

24

9

24

Скупштина
општине
Скупштина
општине

9

25

9

25

Скупштина
општине

9

25
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22.
23.

24.
25.
26.
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Решење о давању сагласности на Извештај о раду Спортског
савеза општине Нови Бечеј за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај
Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2020.
годину
Решење о именовању директора Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј
Решење о констатовању престанка функције председника и
чланова Комисије за планове Општине Нови Бечеј и
именовању председника и чланова Комисије за планове
Општине Нови Бечеј
Решење о именовању чланова Комисије за спровођење
избора за чланове Савета месних заједница у општини Нови
Бечеј
Решење о именовању чланова Другостепене изборне
комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница општине Нови Бечеј
Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“
Нови Бечеј
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Скупштина
општине
Скупштина
општине

9

26

9

26

Скупштина
општине
Скупштина
општине

9

27

9

28

Скупштина
општине

9

30

Скупштина
општине

9

32

Скупштина
општине

9
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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: sekretar.skupstine@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs

