
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 4                                            Нови Бечеј 20.03.2023. године                                      година LVII 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 63. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 6/2019) и 

члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 

2/2018), председник општине Нови Бечеј, дана 16.03.2023. године, донео је 

 
ОДЛУКУ 

о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину 

 

1. Приступа се изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину. 

 
2. Разлози за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Нови Бечеј за 2022. годину, дефинисани су на основу Законом о подстицајима у пољопривреди  

(Сл. гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и представљају кључни инструмент 
коришћења средстава обезбеђених Одлуком о Буџету општине Нови Бечеј за 2023. годину.  

 
3. Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови 

Бечеј за 2023. годину ће бити разматранa питања мера подршке за спровођење пољопривредне политике 
за подручје територије општине Нови Бечеј, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за 

трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије општине Нови Бечеј. 
 

4. Носилац израде Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Нови Бечеј за 2023. годину је Стручни тим који ће се у складу са овом Одлуком именовати 

посебним решењем председника Општине Нови Бечеј. 

 
5. Рок за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за     

   општину Нови Бечеј за 2023. годину је 30.04.2023. године.  

6. Јавна расправа поводом нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину организоваће се у периоду од 05.04.2023.-

19.04.2023. године у писаном и електронском облику, у складу са механизмима и облицима учешћа грађана 

и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом 
COVID 19. Стручни тим као носилац израде документа, одређује се да присуствује јавној расправи као 

уводничар, одговара и образлаже нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину. 

 
7. Средства за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 

2023. годину („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 38/2022). 
 

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 01-320-16/2023        Председник општине 

Дана: 16.03.2023. године                             Саша Максимовић с.р. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

 

2. 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 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
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Нови Бечеј'', број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 69. седници одржаној дана 20.03.2023. 

године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја  

за општину Нови Бечеј за 2022. годину 

 

I 

Усваја се Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. 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 2022. 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. 

Финансијска средства предвиђена Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, Одлуком о измени и допуни одлуке о Буџету општине 

Нови Бечеј преусмерена су на реализацију мера предвиђених Програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј за 2022. годину, у циљу 

реализације различитих мера заштите пољопривредног земљишта (противградна заштита, пољочуварска 

служба и сл.мере) и уређивања атарских путева, а што је од општег интереса пољопривредника на територији 

општине Нови Бечеј, 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, Општинско веће општине Нови Бечеј доноси решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-320-15/2023         Председник 

Датум: 20.03.2023. године        Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019) 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 69. Седници одржаној дана 20.03.2023. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП 

„Комуналац“ Нови Бечеј број: 01-709/1, којe је донео директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, дана 30.12.2022. 
године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
  

Број: III 02-110-8/2023       Председник 
Дана: 20.03.2023. године                  Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј                   Саша Максимовић с.р. 

2. На основу члана 167. Став 2. И 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број, 18/2016, 

95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС ) и члана 67. Став 1. Тачка 6. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј у поступку по жалби 

Васе Милићев из Новог Бечеја, изјављеној против Решења Општине Нови Бечеј, Општинске управе Нови Бечеј, 

Одељења за локалну пореску администрацију број IV 04-344-33/2023 од дана 31.01.2023.године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Одбија се жалба Васе Милићева из Новог Бечеја, изјављена против решења Одељења за локалну пореску 
администрацију број IV 04-344-33/2023 од дана 31.01.2023. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 26.01.2023. године Васа Милићев из Новог Бечеја, обратио се са захтевом да му се одобри обављање 
такси превоз путника на територији општине Нови Бечеј. 

 

Уз захтев, подносилац захтева је приложио Решење Агенције за привредне регистре број: 123570/2018 од 
01.11.2018. године којим се предузетнику ''ВАСА МИЛИЋЕВ ПР'' из Новог Бечеја као датум настављања 

делатности одређује 31.10.2018. године, као и Решење Агенције за привредне регистре број: 145764/2018 од 
20.12.2018. године којим се као датум од када се обављање делатности прекида одређује 19.12.2018. године. 

Како је Законом предвиђена обавеза такси превозника да буде регистрован за ову врсту превоза путника, из 

приложене документације односно из поменутог Решења Агенције за привредне регистре број: 145764/2018 од 
20.12.2018. године се јасно види да му се прекида обављање делатности дана 19.12.2018. године. 

 
Члан 87. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 

44/2018 – др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) прописује да се такси превоз обавља на основу решења које 
издаје општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја, у оквиру 

дозвољеног броја такси возила који је утврђен актом из члана 94. Став 4. Овог закона. 

 
Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру привредних субјеката има 

регистровану претежну делатност ''такси превоз'' и који испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и 
пословног угледа. 

Чланом 7.-10. И чланом 15.  Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј („Службени 

лист општине Нови Бечеј“, број 32/2019) прописани су услови које предузетник мора да испуни да би обављао 
такси превоз. 

 
Чланом 7. Ставом 1. Тачка 12. Претходне Одлуке о ауто такси превозу путника на територији општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2017) предвиђено је да путничко возило за обављање 
такси превоза поред услова прописаних Законом мора да испуњава и услов у погледу посебног осигурања за 

јавни превоз, издато од регистрованог осигуравајућег друштва. Подносилац захтева се не може позивати на 

чињеницу да је у тренутку ступања на снагу Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови 
Бечеј односно дана 07.12.2019. године имао статус ауто такси превозника јер му је полиса обавезног 

осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја бр:00144627 од 26.10.2017. године 
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престала да важи 28.10.2018. године. Како је подносилац захтева није продужио, са тим датумом се сматра и 

престанак испуњавања законских услова за обављање ауто такси превоза путника.  
 

Увидом у приложену документацију утврђено је да Васа Милићев из Новог Бечеја улица Бригадира Ристића бр. 
23, не испуњава услове прописане поменутим Законом и Одлуком о такси превозу путника на територији 

општине Нови Бечеј, те је на основу изнетог донето је решење број IV 04-344-3/2023 дана 31.01.2023. године 

којим се одбија захтев странке од дана 26.01.2023. године, заведен под бројем 22/2023 за обављање такси 
превоза путника на територији општине Нови Бечеј. 

 
Васа Милићев из Новог Бечеја улица Бригадира Ристића бр. 23 се у својој жалби позива на самостални члан 

број 36 Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 

44/2018 – др.закон, 83/2018),  према ком такси возач, који на дан ступања на снагу овог закона има статус 
такси возача, сматра се да испуњава услове из члана 5. Овог закона, у делу којим се додаје члан 87б став 1. 

Тач. 1)-3) и став 3 и самостални члан број 37 према ком возила такси превозника која на дан ступања на снагу 
овог закона имају статус такси возила, сматра се да испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру 

дозвољеног броја. С обзиром да се странка позива на  Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника 

у друмском саобраћају који је ступио на снагу 6.11.2018. године, а да је његова такси дозвола престала да 
важи и да није имао статус такси превозника ни пре доношења поменутог закона (односно 28.10.2018. године) 

на његово пословање се не може применити законска регулатива која је донета након тог датума. 
 

Због свега напред неведеног констатује се да је првостепени орган правилно спровео поступак и побијано 
решење донео на законит начин, па је на основу члана 170. Став 1. Закона о општем управном поступку 

решено као у диспозитиву решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор тужбом Управном 
суду у року од 30 дана од дана пријема  решења. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  
Број: III 02-344-35/2023       Председник 

Дана: 20.03.2023. године                  Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј                   Саша Максимовић с.р. 

3. На основу члана 6. Став 3. И члана 8. Став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину 

Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015, 23/2021 и 33/2022) и члана 67. Статута 

Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј 
на 69. Седници одржаној дана 20.03.2023. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм манифестације 

„Великогоспојински дани – Госпојина 2023“ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм манифестације „Великогоспојински дани–Госпојина 2023“  који је донео 

Организациони одбор манифестација општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 14.12.2022. године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-653-1/2023       Председник 
Дана: 20.03.2023. године                Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј                 Саша Максимовић с.р. 

4. На основу члана 46. Закона о спречавању корупције („Сл. гласник РС“, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – 

аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) и члана 67. Став 1. Тачка 21. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј”, број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 69. Седници, 

одржаној дана 20.03.2023. године, донело је:  
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ЗАКЉУЧАК 

о давању позитивног мишљења за обављање другог посла 

I 

Општинско веће општине Нови Бечеј даје позитивно мишљење да Тамара Попов из Бечеја истовремено са 

обављањем функције начелника Општинске управе општине Нови Бечеј обавља и други посао и то: посао 

председника Удружења правника Војводине за управне науке и праксу. 

  

II 

Мишљење ће се доставити Агенцији за спречавање корупције на давање сагласности за истовремено вршење 

функција.  

 

Образложење  

Правни основ за доношење Закључка садржан је у члану 56. Став 4. Закона о спречавању корупције («Сл. 

Гласник РС», бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) којим је прописано да 

Агенција за спречавање корупције на захтев јавног функционера и прибављено позитивно мишљење органа 

који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, може да да сагласност за обављање и других 

послова, односно делатности. Чланом 67. Став 1. Тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да Општинско веће општине Нови Бечеј врши и друге послове у 

складу са законом.  

Тамара Попов, дипл. правник из Бечеја постављена је Решењем Општинског већа општине Нови Бечеј за 

начелника Општинске управе општине Нови Бечеј, број: II 02-011-9/2019 од 28.10.2019. године. 

Дана 15.03.2023. године Тамара Попов упутила је Општинском већу општине Нови Бечеј Молбу за давање 

позитивног мишљења, коју је размотрио Одбор за избор и именовања и утврдио Предлог Закључка о давању 

позитивног мишљења за обављање другог посла и исти упутио Општинском већу општине Нови Бечеј на 

разматрање и доношење. 

На основу свега горе наведеног Општинско веће општине Нови Бечеј одлучило је као у диспозитиву овог 

закључка. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-112-8/2023         Председник 
Дана: 20.03.2023. године        Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 

5. 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. Др Лидија Стошић 

2. Др Дејан Величковић 

3. Др Мирјана Миљевић 
4. Др Милица Мишић 

5. Др Микица Станковић 
6. Др Светлана Николић 

7. Др Данијела Милованов 
8. Др Милана Кнежевић 
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9. Др Саша Станулов 

10. Др Вања Мартиновић 
11. Др Горан Гњато 

12. Др Иван Петровић 
13. Др Милана Маљах 

14. Др Славица Стојић 

15. Др Јасмина Исаков 
16. Др Драгана Дујин Пецарски 

 
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 03-55-7/2022 

од 16. Новебра 2022. Године. 
 

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

 

Број: IV 03-55-2/2023              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
Дана: 16.03.2023. године                      ТАМАРА ПОПОВ с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј                  
 

      САДРЖАЈ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

Сл.л. 
Стр. 

1. Одлука о приступању изради Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 
Нови Бечеј за 2023. годину 

Председник 

општине  

4 1 

2. Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  
за општину Нови Бечеј за 2022. годину 

Општинско веће 4 2 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

Сл.л. 
Стр. 

1. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о 

организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј 

Општинско веће 4 2 

2. Решење којим се одбија жалба Васе Милићева Општинско веће 4 3 

3. Решење о давању сагласности на Програм манифестације 

„Великогоспојински дани – Госпојина 2023“ 

Општинско веће 4 4 

4. Закључак о давању позитивног мишљења за обављање другог посла Општинско веће 4 4 

5. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти  

Начелник  

Општинске 

управе 

4 5 

 

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 власти, 
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   


