СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 2

Нови Бечеј 10.02.2022. године

година LVI

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 40. став 1.
тачка 70. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) Скупштина општине
Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова
Општинске изборне комисије општине Нови Бечеј у сталном саставу
I
Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Нови Бечеј:
1. Трифун Станковић - председник,
- Далибор Вучетић - заменик председника,
2. Ивана Добожанов – члан,
- Бранкица Јовчић - заменик члана,
3. Ксенија Кнежев - члан,
- Оља Савичин - заменик члана,
4. Горан Докић – члан,
- Јелена Чанковић Тешин - заменик члана,
5. Снежана Пејин – члан,
- Љубица Патаки - заменик члана,
6. Душко Николић - члан,
- Дејан Оташевић - заменик члана,
7. Рајко Варадинац - члан,
- Зоран Ђурић - заменик члана,
8. Жужана Пап - члан,
- Иштван Шапи - заменик члана и
9. Тамара Попов - секретар,
- Валентина Влашкалин - заменик секретара.
II
У Општинску изборну комисију општине Нови Бечеј у сталном саставу именују се:
1. за председника Трифун Станковић дипл. правник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ“,
за заменика председника Далибор Вучетић дипл. правник, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“,
2. за члана Ивана Добожанов, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“,
за заменика члана Бранкица Јовчић, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ“,
3. за члана Оља Савичин, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“,
за заменика члана Горан Докић, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“,
4. за члана Рајко Варадинац, на предлог одборничке групе „Одборничка група група грађана листа за локал,
СПС“,
за заменика члана Небојша Томић, на предлог одборничке групе „Одборничка група Група грађана листа
за локал, СПС“,
5. за члана Душко Николић, на предлог одборничке групе „ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА“,
за заменика члана Дејан Оташевић, на предлог одборничке групе „ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА“,
6. за члана Снежана Пејин, на предлог одборничке групе „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ“,
за заменика члана Маријана Вијатов Шућуровић, на предлог одборничке групе „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ“,
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7. за члана Жужана Пап, на предлог одборничке групе „САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР,
СДПС“,
- за заменика члана Силвестер Бечеи, на предлог одборничке групе „САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН ПАСТОР, СДПС“,
8. за секретара Тамара Попов дипл. правник, на предлог председника Скупштине општине Нови Бечеј и
- за заменика секретара Валентина Влашкалин дипл. правник, на предлог председника Скупштине општине
Нови Бечеј.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије
и у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Образложење
Правни основ
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем
тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне
комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.
Разлози за доношење одлуке
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну комисију у складу са
овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на
снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Објашњење предложених решења
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора чине
председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.
С обзиром на то да у општини Нови Бечеј на дан ступања на снагу Закона има 18.893 бирача уписаних у
Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине
председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде
именовано само оно лице које има високо образовање у области правних наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на
предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају
одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и
заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада следећим
одборничким групама: Одборничкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ са 16 одборника,
Одборничкој групи „Одборничка група група грађана листа за локал, СПС“ са 4 одборника, Одборничкој групи
„ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА“ са 4 одборника, Одборничкој групи „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ“ са 4 одборника, и
Одборничкој групи „САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, СДПС“ са 3 одборника.
У Скупштини општине Нови Бечеј нема самосталних одборника, односно одборника који нису приступили некој
одборничкој групи.
У складу са наведеним, Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ је у Општинску изборну
комисију предложила за председника Трифуна Станковића дипл. правник, Далибора Вучетића дипл. правник,
Ивану Добожанов, Бранкицу Јовчић, Ољу Савичин и Горана Докића, Одборничка група „Одборничка група
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група грађана листа за локал, СПС“ је у Општинску изборну комисију предложила Рајка Варадинаца и Небојшу
Томића, Одборничка група „ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА“ је у Општинску изборну комисију предложила Душка
Николића и Дејана Оташевића, Одборничка група „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ“ је у Општинску изборну комисију
предложила Снежану Пејин и Маријану Вијатов Шућуровић и Одборничка група „САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР, СДПС“ је у Општинску изборну комисију предложила Жужану Пап и Силвестера
Бечеи,
Председник Скупштине општине Нови Бечеј је за секретара Општинске изборне комисије предложио Тамару
Попов, начелника Општинске управе општине Нови Бечеј, а за заменика секретара Валентину Влашкалин,
секретара Скупштине општине Нови Бечеј.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне
комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Чланом 18. став 1. Закона прописано је да против одлуке о именовању чланова и заменика чланова изборне
комисије у сталном саставу сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву
скупштине може поднети жалбу вишем суду на чијем се подручју налази седиште скупштине у року од седам
дана од њеног објављивања на веб-презентацији.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила
мандате у постојећем сазиву Скупштине општине Нови Бечеј може поднети жалбу Управном суду у року од
седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-7/2022
Дана: 10.02.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019),
члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. седници
одржаној 10.02.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
“КОМУНАЛАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Владимир Радишић, дипломирани економиста, из Новог Бечеја, именује се за директора Јавног предузећа за
комуналнo-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, почев од наредног дана од дана доношења решења, на
период од четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном листу
општине Нови Бечеј”, као и на интернет страници Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs
Образложење
Скупштина општине Нови Бечеј је на 13. седници, одржаној 30.11.2021. године донела Одлуку о спровођењу
Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј број II 02-020-101/2021, у
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чијем саставу је садржан и Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комунално–
стамбене послове „Комуналац” Нови Бечеј. Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за
комунално–стамбене послове „Комуналац” Нови Бечеј објављен је у „Службеном Гласнику РС“ у броју 125 од
17.12.2021. године, „Службеном листу општине Нови Бечеј “ бр. 34/21, у дневним новинама „Политика“ дана
02.12.2021. године и на интернет страници Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs .
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се
достављају уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у
изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који
испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног
комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'' бр.65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за избор директора Јавног предузећа за комунално–стамбене послове
„Комуналац” Нови Бечеј, пристигла је једна (1) пријава. Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија), утврдила је да је пристигла
пријава благовремена, разумљива и потпуна.
На седници одржаној дана 18.01.2022. године, Комисија је саставила Списак од једног (1) кандидата који
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 27.01.2022. године усмени разговор са
кандидатом, ради провере њехове стручне оспособљености, знања и вештина.
Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се
сматрати да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у случају недоласка у заказано време.
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (''Сл.Гласник РС'' бр.65/16), Комисија је саставила Ранг листу са једним
кандидатом који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор директора Jавног предузећа за
комунално–стамбене послове „Комуналац” Нови Бечеј, на основу исказаних резултата, односно оцене стручне
оспособљености које је кандидат добио на основу увида у податке из пријава и оцене Комисије добијене након
усмене провере кандидата и то:
Комисија је констатовала да је оцена кандидата на Ранг листи сагласна резултату испуњених мерила за избор
директора јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и Ранг листу, Комисија је доставила Служби за скупштинске послове и послове
извршних органа , сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима Служба за скупштинске послове и послове извршних
органа је исти записник о изборном поступку доставила Одбору за избор и именовања Скупштине општине
Нови Бечеј, који је припремио нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе и доставио га
Општинском већу општине Нови Бечеј на утврђивање предлога и упућивање на разматрање и усвајање
Скупштини општине Нови Бечеј, сагласно члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 40.
став 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј.
Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима на основу
спроведеног јавног конкурса Скупштина општине Нови Бечеј доноси решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
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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 пријема овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-2/2022
Дана: 10.02.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3. На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 и 88/2019),
члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. седници
одржаној 10.02.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ“ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Далибор Вучетић, мастер правник из Новог Бечеја, именује се за директора Јавног предузећа „Урбанизам и
путеви“ Нови Бечеј, почев од наредног дана од дана доношења решења, на период од четири године.
II
Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном листу
општине Нови Бечеј”, као и на интернет страници Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs
Образложење
Скупштина општине Нови Бечеј је на 13. седници, одржаној 30.11.2021. године донела Одлуку о спровођењу
Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј број II 02-020102/2021, у чијем саставу је садржан и Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузеће
„Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј. Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам и
путеви“ Нови Бечеј објављен је у „Службеном Гласнику РС“ у броју 125 од 17.12.2021. године, „Службеном
листу општине Нови Бечеј “ бр. 34/21, у дневним новинама „Политика“ дана 02.12.2021. године и на интернет
страници Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs .
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се
достављају уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у
изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који
испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног
комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'' бр.65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј,
пристигла је једна (1) пријава. Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач Општина Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија), утврдила је да је пристигла пријава благовремена,
разумљива и потпуна.
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На седници одржаној дана 18.01.2022. године, Комисија је саставила Списак од једног (1) кандидата који
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 27.01.2022. године усмени разговор са
кандидатом, ради провере њехове стручне оспособљености, знања и вештина.
Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се
сматрати да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у случају недоласка у заказано време.
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (''Сл.Гласник РС'' бр.65/16), Комисија је саставила Ранг листу са једним
кандидатом који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор директора Jавног предузећа „Урбанизам
и путеви“ Нови Бечеј, на основу исказаних резултата, односно оцене стручне оспособљености које је кандидат
добио на основу увида у податке из пријава и оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата и то:
Комисија је констатовала да је оцена кандидата на Ранг листи сагласна резултату испуњених мерила за избор
директора јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и Ранг листу, Комисија је доставила Служби за скупштинске послове и послове
извршних органа, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима Служба за скупштинске послове и послове извршних
органа је исти записник о изборном поступку доставила Одбору за избор и именовања Скупштине општине
Нови Бечеј, који је припремио нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе и доставио га
Општинском већу општине Нови Бечеј на утврђивање предлога и упућивање на разматрање и усвајање
Скупштини општине Нови Бечеј, сагласно члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 40.
став 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј.
Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима на основу
спроведеног јавног конкурса Скупштина општине Нови Бечеј доноси решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
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 пријема овог Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-1/2022
Дана: 10.02.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4. На основу члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 72/2016 и 88/2019) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019),
Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка мандата в.д. директора
Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј
I
Владимиру Радишићу из Новог Бечеја престаје мандат в.д. директора Јавног предузећа за комунално –
стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, са даном доношења овог Решења, због именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 72/2016 и 88/2019) којим је прописано да се вршилац дужности директора може именовати
до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, док је чланом 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да Скупштина
општине у складу са законом 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.
Скупштина општине Нови Бечеј је на 13. седници, одржаној 30.11.2021. године донела Одлуку о спровођењу
Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“
Нови Бечеј број II 02-020-101/2021, након чега је у складу са позитивним прописима који регулишу предметну
област спроведен поступак избора директора јавног предузећа.
Одбор за избор и именовања Скупштине општине Нови Бечеј по пријему Записника о изборном поступку и
Ранг листе кандидата по спроведеном поступку избора директора од Комисије за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј сачинио је нацрт Решења о именовању
директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, након чега је у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима, констатовао постојање основа за престанак мандата в.д. директор
и утврдио Предлог Решења о констатовању престанка мандата в.д. директора Јавног предузећа за комунално
– стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј.
Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог Решења.
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 02-020-5/2022
Датум: 10.02.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

5. На основу члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 72/2016 и 88/2019) и
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019),
Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка мандата в.д. директора
Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј
I
Далибору Вучетићу из Новог Бечеја престаје мандат в.д. директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, са
даном доношења овог Решења, због именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
II
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 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 72/2016 и 88/2019) којим је прописано да се вршилац дужности директора може именовати
до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, док је чланом 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да Скупштина
општине у складу са законом 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.
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Скупштина општине Нови Бечеј је на 13. седници, одржаној 30.11.2021. године донела Одлуку о спровођењу
Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј број II 02-020102/2021, након чега је у складу са позитивним прописима који регулишу предметну област спроведен
поступак избора директора јавног предузећа.
Одбор за избор и именовања Скупштине општине Нови Бечеј по пријему Записника о изборном поступку и
Ранг листе кандидата по спроведеном поступку избора директора од Комисије за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј сачинио је нацрт Решења о именовању
директора Јавног предузеће „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, након чега је у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима, констатовао постојање основа за престанак мандата в.д. директор и утврдио Предлог
Решења о констатовању престанка мандата в.д. директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог Решења.
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 02-020-4/2022
Датум: 10.02.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6. На основу члана 63. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
6/2019), по захтеву Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, број 5510-24/2022-1 од 27.01.2022. године,
председник општине Нови Бечеј доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за
социјални рад општине Нови Бечеј број 55100-24/22 од 27.01.2022. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-110-3/2022
Дана: 02.02.2022. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и члана 34.
Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 31/2020, 20/2021 и
34/2021), начелник Општинске управе Нови Бечеј, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
1.
2.
3.
4.

Др
Др
Др
Др

Јована Шљапић
Дејан Величковић
Мирјана Миљевић
Милица Мишић
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5. Др Микица Станковић
6. Др Светлана Николић
7. Др Данијела Милованов
8. Др Маријана Пајић
9. Др Саша Станулов
10. Др Сузана Перишић
11. Др Александар Андонов
12. Др Иван Петровић
13. Др Милана Маљах
14. Др Славица Стојић
15. Др Јасмина Исаков
16. Др Драгана Дујин Пецарски
17. Др Горан Гњато
II
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих изван
здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 0355-6/2021 од 09. новембра 2021. године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

Број: IV 03-55-2/2022
Дана: 09.02.2022. године
Нови Бечеј

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ТАМАРА ПОПОВ с.р.

10. фебруар 2022.
8.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 2

10

10. фебруар 2022.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 2

11

10. фебруар 2022.

Службени лист општине Нови Бечеј

12

Број: 2

САДРЖАЈ
ПОСЕБАН ДЕО
1.
2.

Назив акта

Доносилац

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова
Општинске изборне комисије Општине Нови Бечеј у сталном саставу
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комунално –
стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј,

Скупштина
општине

3.

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам и
путеви“ Нови Бечеј

4.

Решење о констатовању престанка мандата в.д. директора Јавног
предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

5.

Решења о констатовању престанка мандата в.д. директора Јавног
предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

6.

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о
организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад
општине Нови Бечеј
Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти
Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у
другом кругу

7.

8.

Бр.
сл.л.
2

Стр.

Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

2

3

2

5

2

6

2

7

Председник
општине

2

8

Начелник
Општинске
управе
Комисија за
утврђивање
цена за давање
у закуп
пољопривредног
земљишта у
државној
својини на
територији
општине Нови
Бечеј

2

8

2

10

1

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

