СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 5

Нови Бечеј 15.03.2018. године

година LII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 63.став 1. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/17), члана
32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07 и члана 35. став 1. тачка 2.
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), а на предлог
Општинског већe општине Нови Бечеј, Скупштина општине је на 19. седници одржаној дана 15.03.2018. године,
донела
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 26/2018) у
члану 1.
*у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине остају истом износу
*У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине остају у истом износу.
Члан 2.
У посебном делу у члану 4. Табела 3. према плану расхода и издатака буџета за 2018. годину, према
корисницима, програмима, програмској активности и економској класификацији вршиће се следеће измене и
допуне:
Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 111,
Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, вршиће се следеће измене:
Позиција 52, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „2.000.000“ замењује се
износом од „0 “.
Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 451 –
друмски саобраћај, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
активност 0002 –Управљање и одржавање саобраћајне инфаструктуре, вршиће се следеће измене:
Позиција 124, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „8.000.000“ замењује се
износом од „0“
Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 630 –
водоснабдевање, Програм 2: комуналне делатности, Програмска активност 0008 –Управљање и
снабдевање водом за пиће, вршиће се следеће измене:
Позиција 174, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „50.000.000“ замењује се
износом од „37.000.000“
Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 620 –
развој заједнице, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност
0003 –Управљање грађевинским земњиштем, вршиће се следеће измене:
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Позиција 186, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „9.000.000“ замењује се
износом од „2.000.000“
Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 620 –
развој заједнице, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност
0005 –Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, додаје се :
Позиција 188/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од: „30.000.000“
Члан 3.
У свему осталом Одлука о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр.
26/2017) остаје непромењена.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ и доставити министарству надлежном за послове
финансија.
Члан 5.
Ова одлука ступа на на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. јануара 2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-400-57/2018
Дана: 15.03.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. Закон 108/2016), члана 2. став 4. и 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 поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 4. став 5. и члана 7. став 14. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
9/2016) и члана 35. став 1. тачка 28. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
17/2017-пречишћен текст), Скупштина Општине Нови Бечеј, на 19. седници одржаној 15.03.2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ непокретност – ЗГРАДА ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ у Новом Бечеју, улица Трг ослобођења бр. 2 - у
јавну својину Општине Нови Бечеј од продавца – власника непокретности „Соколац ДОО у стечају“ са седиштем у
Новом Саду, улица Суботичка бр. 76, која се налази на парцела број 5631 површине 14а 88м2 која се води у листу
непокретности број 5697 К.О. Нови Бечеј и то:
1. Пословни простор бр. 1- Канцеларија осам просторија пољопривредне површине 241 м2, у
приземљу зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 1 и канцеларијска опрема
2. Пословни простор 2. – Апотека две просторије за које није утврђена делатност површине 97 м2,
у приземљу зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 2
3. Пословни простор бр. 5. – Осам просторија пољопривредне површине 533 м2, на првом спрату
зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 5 и канцелариска опрема
4. Пословни простор - Четири просторије пољопривреде састоји се из канцеларија, степеништа, сале и
тавана површине 580 м2, на другом спрату зграде број 1, број улаза 1, број посебног дела 7 и
канцеларијска опрема.
Поступак непосредне погодбе за прибављање непокретности из става 1. овог члана, спровела је надлежна
Комисија и записник са предлогом доставила Општинском већу које предлаже ово решење.
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Члан 2.
У поступку непосредне погодбе, утврђеном Одлуком о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови
Бечеј у поступку непосредне погодбе („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 4/2018), прибављање се врши у
јавном интересу јер се наведени делови зграде налазе на парцели грађевинског земљишта које је у јавној својини
општине Нови Бечеј, a на истој парцели су и делови зграде у јавној својини општине Нови Бечеј.
Делови зграде који су власништво општине Нови Бечеј, као и делови зграде који се прибављају чине јединствену
целину, изграђену педесетих година прошлог века у стилу модерне. Зграда се налази у Амбијенталној целини
центра Новог Бечеја, која је у завршној фази истраживања и припреме за проглашење од стране Владе Републике
Србије. Обједињавањем обе целине објекта омогућиће максималну искоришћеност свих потенцијала који један
овакав репрезентативан објекат пружа.
Члан 3.
Непокретности из члана 1. овог решења прибављају се за купопродајну цену од укупно 27.459.887,10 динара а
Комисија је, полазећи од следећих чиењница:




да се у складу са важећим прописима, из средства буџета може издвојити износ највише до тржишне
вредности непокретности процењене од стране пореског органа,
да према процени Одсека за финансије и привреду – службе Локалне пореске администрације општине
Нови Бечеј, тржишна вредност описане непокрености износи: 83.409.284,00 динара односно, основица за
обрачун пореза са амортизацијом (40%) за ову непокретност износи 50.045.570,40 динара,
да је у откупљеној документацији за јавно надметање ове непокретности наведена процењена тржишна
вредност, у износу од 27.415.665,92 динара,

одлучила је да максимална цена до које ће се поступати у непосредној погодби буде укупно процењена вредност
непокретности која је дата у откупљеној документацији за јавно надметање увећана за износ ПДВ-а за покретну
имовину, што укупно износи 27.459.887,10 динара.
Члан 4.
Непокретности из претходног члана прибављају се средствима буџета општине која су утврђена Одлуком о буџету
општине Нови Бечеј за 2018. Годину: Раздео 4, глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј,
Функционална класификација 620 – развој заједнице, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање,
Програмска активност 0005 –Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, Позиција 188/1, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 30.000.000,00 динара.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине да у име Општине Нови Бечеј закључи уговор о купопродаји објекта са
продавцем - власником некретнине из члана 1. овог решења.
Члан 6.
О спровођењу уговора из члана 4. овог решења стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове,
грађевинарство, одрживи економски развој и заштиту животне средине и Одсек за финансије и привреду,
Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-30/2018
Дана: 15.03.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 19. седници одржаној дана 15.03.2018.
године донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј
I
Разрешава се дужности председника Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј:
1. Милан Будаков, из Новог Бечеја.
II
Именује се председник Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј:
1. Милан Стојшин, из Новог Бечеја.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-10/2018
Дана: 15.03.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 35. став 1. тачка 40. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр.
17/2017 - пречишћен текст) а у вези са члном 194. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012
и 101/2016), Скупштина општине Нови Бечеј на 19. седници одржаној дана 15.03.2018. године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
Одборници Скупштине општине Нови Бечеј сагласни су да се покрене иницијатива за ослобађање обавезе
плаћања накнаде за одводњавање за 2017. годину, свих обезника на територији општине Нови Бечеј, као
меру за отклањање последица незапамћене суше која је у тој години задесила територију Општине.
Овлашћује се председник општине да преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, упути Захтев Влади Републике Србије за спровођење иницијативе.
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-320-19/2018
Дана: 15.03.2018. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјан Јакшић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”,
бр. 2/2018) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", број 17/2017 пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј, донео је
ОДЛУКУ
о приступању изради Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији
општине Нови Бечеј
1. Приступа се изради Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине
Нови Бечеј (у даљем тексту: Програм).
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2. Разлози за израду Програма дефинисани су на основу Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр.
41/09) који треба да осигура општини квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним животињама а чији је циљ
смањење популације напуштених животиња, па самим тим и отклањање негативних последица њиховог присуства
на улици.
Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња подразумева активно учешће свих чланова друштва
у ланцу хуманог решавања овог проблема. Реализација овог Програма гарантује успостављање минималног броја
напуштених животиња на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и напуштене животиње.
3. Програм садржи више фаза које се могу третирати као одвојени пројекти:

Пројекат изградње прихватилишта;

Пројекат унапређења рада постојеће службе за рад у прихватилишту и зоохигијенске службе;

Пројекат информисања и едукације грађана;

Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица:
- Идентификација, - Стерилизација, - Удомљавање,
- ЦНР програм (ухвати, стерилиши, пусти), - Сарадња, Еутаназија;

Санкционисање неодговорних грађана;

Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну област.
4. Носилац израде Програма је Комисија која ће се у складу са Одлуком именовати посебним решењем.
5. Рок за израду Програма је 15.03.2018. године.
7. Средства за израду Програма у износу до 120.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови
Бечеј за 2018. годину.
8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I 01-323-2/2018
Дана: 02.03.2018. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину
2. Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку
непосредне погодбе
3. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за израду предлога годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
општине Нови Бечеј
4. Закључак о иницијативи за ослобађање накнаде за одводњавање за 2017. годину
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о приступању изради Програм контроле и смањења популације напуштених
животиња на територији општине Нови Бечеј
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј

