СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 11

Нови Бечеј 10.05.2022. године

година LVI

ОПШТИ ДЕО
1. 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 08.02.2022.г., Скупштина општине Нови Бечеј на 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела
је
ОДЛУКА
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ
(локалитет на парцели 5626/2 )
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј у скраћеном поступку,
због малог обима промена, а према члану 51б 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).
1) ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ
Члан 2.
Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј обухваћена је 1 (једна) локација.
Локација 1
Локација обухвата к.п. бр. 5626/2.
Површина локације износи 0,12 ha (1250 m²).
Укупна површина подручја обухваћеног Изменама и допунама Плана генералне регулације
насеља Нови Бечеј износи око 0,12ha.
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 генералнерегулације, 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
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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.
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
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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.

Планиране измене у погледу намене простора и коришћења земљишта су следеће:
1. локација1(зона центра насеља) биће одређена као површина за изградњу стамбено – пословних
објеката, уз утврђивање основних урбанистичких параметара и капацитета инфраструктуре.
У текстуалном делу Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј извршити измене тако се у централну
радну зону уврсти блок број 114а, који просторно припада овој зони, и делови блокова број 36, 123 и 124 који
се линеарно настављају на централну радну зону, и у којима већ постоје садржаји који се могу налазити
искључиво у радним зонама, а сада припадају зонама других намена, као појединачни радни комплекси у
њима.
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”.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општина Нови Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-35-22/2022
Дана: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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2. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 4. став 5.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј (''Службени лист Општине
Нови Бечеј'', број 9/2016) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 16. седници одржаној 10.05.2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У ПОСТУПКУ
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину општине
Нови Бечеј – власника Земљорадничке задруге ''Врањево'' из Новог Бечеја, улица Милошев пут бр. 29, која се
налази у Новом Бечеју, улица Млекарска, уписана у Листу непокретности број 9170 К.О. Нови Бечеј и то
парцела број 6034/2, њива 3. класе, укупне површине 334м2.
Предметна парцела која се предвиђа за куповину се налази уз парцелу бр. 6033 и 6034/1, која је у својини
Општине Нови Бечеј, а обе парцеле се налазе у непосредној близини спортско-рекреативног комплекса –
фудбалског стадиона са његовим пратећим објектима. Како је Планом развоја општине Нови Бечеј за период
од 2022-2032. године предвиђена реконструкција постојећих спортских објеката и обезбеђивање просторних
услова за реализацију програма рекреативног спорта, а све са циљем развијања свих видова спортско –
рекреативних садржаја, који поспешују развој туризма, на овако обједињеним парцелама могуће је изградити
спортске садржаје са комплексом базена, као и места за паркирање возила и комуникацију, који би
употпунили туристичку понуду Новог Бечеја.
Непокретност из става 1. Овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. Ове одлуке прибавиће се средствима буџета општине обезбеђеним Одлуком о буџету
општине Нови Бечеј за 2022. годину.
Члан 3.
За непокретност из члана 1. Ове одлуке, власник Земљорадничка задруга ''Врањево'' донела је Одлуку о
продаји исте. Након сазнања о намерама Земљорадничке задруге ''Врањево'', председник Општине Нови Бечеј
контактирао је директора Земљорадничка задруга ''Врањево'' и упознао га са итересовањем Општине Нови
Бечеј о прибављању ове непокретност ради намене описане у члану 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Образује се Комисија од 5 чланова да спроведе поступак прибављања предметне непокретности у јавну
својину општине Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим
предлогом достави Општинском већу ради утврђивања предлога решења о прибављању непокретности које
доноси Скупштина општине Нови Бечеј.
Комисија ће учествовати у поступку непосредне погодбе, а председник комисије се овлашћује да заступа
општину Нови Бечеј као купца.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Трифун Станковић – председник,
Ивица Миланков – заменик председника,
Тамара Попов – члан,
Валентина Влашкалин – члан,
Оливера Јањић – члан.

Члановима Комисије припада наканда за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и
лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015, 8/2017, 31/2019 и 23/2021).
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Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Нови
Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-8/2022
Дана: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и
члана 40. став 1. тачка 20. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист оптине Нови Бечеј“, бр. 6/2019)
Скупштина општине Нови Бечеј је на 16. седници, одржаној дана 10.05.2022. године, усвојила
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ЗА ПЕРИОД 2019. ДО 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Програму постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године („Службени лист општине
Нови Бечеј“ број 27/2019, 32/2019 и 20/2021) (у даљем тексту: Програм) члан 13. мења се и гласи:
„О спровођењу овог Програма из дела постављања и уклањања објеката, као и из дела постављања
покретних објеката, стараће се орган управе надлежан за послове комуналне инспекције.”.
Члан 2.
У члану 14. Програма у ставу 1. иза речи „...стране“ брише се реч „грађевинског“ и додаје реч
„комуналног...“ те став у измењеном делу гласи:
„Власник монтажног објекта дужан је да уклони монтажни објекат у року предвиђеном у Решењу
донетом од стране комуналног инспектора ако је објекат постављен:
 без одобрења за постављање надлежног органа,
 са одобрењенм за постављање, али је одобрење за постављање објекта престало да важи
 са одобрењем за постављање, када се пре истека рока важења одобрења измени намена површине
јавне намене, односно земљиште се приводи планом одређеној намени, или је потребно на месту
објекта изводити радове на комуналној инфраструктури
 са одобрењем за постављање, а дуже од 60 дана не обавља делатност а за делатност сезонског
карактера дуже од 30 дана,
 постављен са одобрењем за постављање, а Програмом је предвиђена његова замена, односно
постављање другог објектa.
 са одобрењем за постављање, али приликом постављања нису испоштовани УТУ дати од ЈП
„УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ“.
Члан 3.
У члану 16. Програма, у ставу 3. после речи „комунални инспектор“ бришу се речи „и грађевински
инспектор...“ те став 3. измењен гласи:
„Комунални инспектор ће у вршењу инспекцијског надзора донети решење којим налаже власнику
мањег монтажног објекта привременог карактера, да уклони мањи монтажни објекат привременог
карактера који је постављен на јавној површини без одобрења, или који није постављен, односно не
користи се у складу одобрењем, под претњом принудног извршења.“
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Члан 4.
Измене и допуне Програма ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-7/2022
Дана: 10.05.2022. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4. На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 –
др.закон) и члана 40. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј је на 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године донела донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине
Нови Бечеј за 2021. годину
I
Усваја се Програм коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за
2021.годину, сачињен од стране Одељења за урбанизам, стамбено- комуналне послове, грађевинарство,
локални економски развој и заштиту животне средине.
II
Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за 2021.
годину, налази се у прилогу и чини саставни део овог решења.
III
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-92/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштовано с.р

5. На основу члана 40. став 1 тачка 54. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј бр.
6/2019), а сходно члану 100. Закона о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009- др. закон, 72/2009- др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 –
др.закон), Скупштина општине Нови Бечеј, на 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење
животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину
I
Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине
општине Нови Бечеј за 2021.годину, број: 05-501-29/2022, сачињен од стране Одељења за урбанизам,
стамбено- комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине дана
11.03.2022. гoдине.
II
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине
Нови Бечеј за 2021. годину, налази се у прилогу и чини саставни део овог решења.
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III
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-94/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштовано с.р.

6. 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 54. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист
општине Нови Бечеј бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 16. седници одржаној дана 10.05.2022.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј
за 2021. годину
I
Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021. годину, који је утврдио
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 14.02.2022. гoдине.
II
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021. Годину налази се у прилогу и чини
саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-82-4/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштовано с.р.

7. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј
за 2022. годину
I
Усваја се Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. годину, који је предложио
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 14.02.2022. гoдине.
II
Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. Годину, налази се у прилогу и чини
саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-82-3/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштовано с.р.
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8. На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16), ) и члана 40. став 1. тачка 72. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја
за општину Нови Бечеј за 2021. годину
I
Усваја се Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину.
II
Саставни део овог Решења чини Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је члану 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју, којим је прописано да орган јединице локалне самоуправе који је утврдио мере подршке
за спровођење пољопривредне политике подноси министарству извештај о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Док је је
чланом 13. ставом 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, прописано да министар
прописује образац и садржину програма подршке из става 3. овог члана, као и образац извештаја из става 6.
овог члана.
Из разлога епидемиолошке ситуације и усвајања Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, на 12. седници Скупштине општине Нови
Бечеј, одржаној дана 20.10.2021. године, исти програм није реализован.
Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Скупштина општине Нови Бечеј доноси решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-320-11/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Нови Бечеј за 2021.
годину, који је усвојио Савет месне заједнице на седници одржаној дана 15.03.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-28/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Ново Милошево за 2021.
Годину, који је усвојио Савет месне заједнице на седници одржаној дана 15.03.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-29/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Кумане за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2021. годину,
који је усвојио Савет месне заједнице Кумане, одржаној дана 25.02.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-21/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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4. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Месне заједнице Бочар за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2021. годину
који је усвојио Савет месне заједнице Бочар, на седници одржаној дана 16.03.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-25/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

5. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину који
је усвојио Управни одбор на 11. седници одржаној дана 03.03.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-13/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Дома културе општине Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за
2021. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 2. седници одржаној дана 25.02.2022. гoдине.

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

11

II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-16/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину, који је усвојио
Управни одбор Народне библиотеке Нови Бечеј, на седници одржаној дана 15.03.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-27/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
који је усвојио Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана
21.02.2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-20/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

12

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину, који
је усвојио Управни одбор удружења, на седници одржаној дана 25.02.2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-19/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници, одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о пословању
ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о пословању ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину, који је
усвојио Управни одбор установе, на седници одржаној дана 25.02.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-18/2022
Датум: 10.05.2022.. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови
Бечеј за 2021. годину који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, на седници
одржаној дана 25.02.2022. године.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-1/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

13

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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите
Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за
дневни боравак и помоћ у кући за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите Дома за одрасла и
старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у кући за
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Нови Бечеј, на седници одржаној дана 14.03.2022.године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-24/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Црвеног крста Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2021. годину који је усвојио Управни
одбор Црвеног крста Нови Бечеј, на седници одржаној дана 16.03.2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-26/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај
ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2021.
годину који је усвојио Управни одбор ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј, на седници одржаној дана 14.03.2022.

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

14

гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-23/2022
Датум: 10.05.2022. 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 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2021. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2021. годину, који је
усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 17.03.2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-31/2022
Датум: 10.05.2022. године

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

16. На основу члана 40. став 1. Тачка 11. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације
општине Нови Бечеј за 2022. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2022.
годину, који је усвојио Управни одбор Тиристичке организације општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 11.04.2022. гoдине.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-332-5/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

17. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона , 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на
16. седници одржаној дана 10.05.2022. године, донела је

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

15

РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка функције директора Дома културе
општине Нови Бечеј
I
Kонстатује се престанка функције директора Дома културе општине Нови Бечеј, Новице Блажина из Новог
Бечеја, са даном 03.01.2022. године, из разлога постављања на функцију вршиоца дужности директора
Креативног центар „Хертеленди–Бајић” Бочар.
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 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона , 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон),
којим је прописано да директора установе именује и разрешава оснивач, 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.
Одлуком о оснивању Креативног центар „Хертеленди–Бајић” Бочар („Сл.лист Аутономне покрајине Војводине
број 40/21 и „Сл.лист општине Нови Бечеј број 29/21) прописано је да ће послове и овлашћења директора
обављаће вршилац дужности директора Новица Блажин.
Дана 03.01.2022. године Новица Блажин поднео је писану Оставку на место директора Дома културе општине
Нови Бечеј, Скупштини општине Нови Бечеј.
Дана 04.01.2022. године извршена је регистрација, односно упис установе Креативни центар „Хертеленди–
Бајић” Бочар у регистар надлежног Привредног суда у Зрењанину.
Одбор за избор и именовања Скупштине општине Нови Бечеј након разматрања Одлуке о оснивању
Креативног центар „Хертеленди–Бајић” Бочар, писмене Оставке на место директора Дома културе општине
Нови Бечеј поднете од стране Новице Блажина Скупштини општине Нови Бечеј и Решења о усвајању захтева
предлагача за упис у судски регистар и одређивању уписа у судски регистар Привредног суда у Зрењанину,
број регистарског улошка регистарског суда 2-224, а уз уважавање немогућности вршења две јавне функције,
утврдио је предлог Решења о констатовању престанка функције директора Дома културе општине 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 02-020-95/2022
Датум: 10.05.2022. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО
Назив акта
1.

Одлука о о приступању изради измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Нови Бечеј

Доносилац
Скупштина
општине

Бр.
сл.л.
11

Стр.
1

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

2.

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови
Бечеј у поступку непосредне погодбе

3.

Измена и допуна Програма постављања и уклањања мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за
треиторију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године
Решење о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 2021. годину

4.
5.
6.

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења
средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови
Бечеј за 2021. годину
Решење о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације
општине Нови Бечеј за 2021. годину

7.

Решење о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације
општине Нови Бечеј за 2022. годину

8.

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
за општину Нови Бечеј за 2021. годину

Број: 11

16

Скупштина
општине
Скупштина
општине

11

4

11

5

Скупштина
општине
Скупштина
општине

11

6

11

6

Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

11

7

11

7

11

8

Доносилац

Бр.
сл.л.

Стр.

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

11

8

11

9

11

9

11

10

11

10

11

10

11

11

11

11

11

11

11

12

11

12

Скупштина
општине

11

13

Скупштина
општине

11

13

ПОСЕБАН ДЕО
Назив акта
1.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештаја Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину

2.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештаја Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

3.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Кумане за 2021. годину

4.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештај Месне заједнице Бочар за 2021. годину

5.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке
организације општине Нови Бечеј за 2021. годину

6.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештај Дома културе општине Нови Бечеј за 2021. годину

7.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне
библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину

8.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин за 2021. годину

9.

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Удружења за
неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину

10.

Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ПУ „Пава
Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину

11.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештај Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2021.
годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених
облика социјалне заштите Дома за одрасла и старија лица „Свети
Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак
и помоћ у кући за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста
Нови Бечеј за 2021. годину

12.

13.

10. мај 2022. год.

Службени лист општине Нови Бечеј

14.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски
извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2021. годину

15.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза
општине Нови Бечеј за 2021. годину

16.

Решење о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке
организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

17.

Решење о констатовању престанка функције директора Дома културе
општине Нови Бечеј

Број: 11
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине
Скупштина
општине

17
11

13

11

14

11

14

11

14

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 и послове извршних органа, 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

