СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 14

Нови Бечеј 1 5.5.2017. године

година LI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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 и 145/2014)
и члана 35. Став 1. Тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014–
пречишћен тексти 11/2014), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Нови Бечеј на
10. седници одржаној дана 15.5.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
БРОЈ 115 У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Члан 1.
Израђује се План детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју (у даљем тексту План детаљне
регулације).
Члан 2 .
Подручје за које сe израђује предметни план налази се д у централној радној зони у грађевинском подручју
насеља Нови Бечеј и обухвата површину од приближно 11,5 хектара.
Члан 3 .
Оквирне границе обухвата план, а дефинисане су са 14. тачака, на следећи начин:
 Почетна тачка границе обухвата плана, тачка број 1, дефинисана је као источно теме парцеле број 3394/5.
 Од тачке број 1 граница иде у правцу северозапада североисточном границом парцеле број 3394/5, до тачке
број 2 која је дефинисана као тромеђа парцела 6512, 3394/1 и 3394/5.
 Од тачке број 2 граница наставља истим правцем, секући парцелу број 6512, до пресека са северозападном
границом ове парцеле у тачки број 3.
 Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу североистока северозападном границом парцеле број
6512 до тачке број 4 која представља тачку пресека ове границе и правца источне границе блока 115
(правац источне границе блока број 115 дефинисан је као правац паралелан са референтним правцем 5’-6’
на растојању 14m у односу на најистуренију тачку источног габарита објекта хладњаче, при чему је тачка 6’
дефинисана као тромеђа парцела 3393/1, 6501 и 3675, а тачка 5’ као тачка лома источне међе парцеле
3393/1 северно од тачке 6’ на растојању од приближно 187m од ње).
 Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југа, секући парцелу број 6512, до тачке број 5 која
представља североисточно теме границе блока број 115, а налази се у пресеку претходно описаног правца
источне границе блока 115 и осовине државног пута IБ реда број 15 у улици Башаидски пут.
 Од тачке број 5 граница наставља у правцу југа источном границом блока 115 (која је претходно описана) до
тачке број 6 која представља тачку пресека границе блока и претежно јужне међне линије парцеле 3393/1.
 Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југозапада границом парцеле број 3393/1, до тачке број
7која представља прву тачку лома ове међе после тачке број 6.
 Од тачке број 7 граница наставља истим правцем, секући парцелу број 3675, до пресека са границом
парцеле 3674 у тачки број 8.
 Од тачке број 8граница се ломи и полази у правцу северозапада границом парцеле број 3675, а затим
наставља пратећи ову границу до тачке број 9 дефинисане као петомеђа парцела број 3675, 3672, 3670,
3394/1 и 3393/1.
 Од тачке број 9 граница се ломи и полази у правцу југозапада границом парцеле број 3394/1, а затим
наставља пратећи ову границу до тачке број 10која је дефинисана као тромеђа парцела број 3394/1, 3656 и
6550.
 Од тачке број 10 граница иде у правцу југозапада југоисточном границом парцеле број 6550, до тачке број
11 која је дефинисана као тромеђа парцела 6550, 3640 и 3578.
 Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу северозапада, пресецајући парцелу број 6550, до тачке број
12 која је дефинисана као тромеђа парцела 6550, 3577 и 3395.
 Од тачке број 12 граница наставља у правцу северозапада, југозападном границом парцеле број 3395, до
тачке број 13 која је дефинисана као тромеђа парцела 3395, 3492/1 и 6544.
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 Од тачке број 13 граница наставља у правцу северозапада под правим углом у односу на југоисточну
границу парцеле број 3491, до пресека са њом у тачки број 14.
 Од тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу североистока, међним линијама парцела 6544 и 3394/1, до
почетне тачке описа, тачке број 1.
Услови и смернице из Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј
ЦЕНТРАЛНА РАДНА ЗОНА
Ова радна зона је формирана у централном и источном делу насеља и обухвата блокове бр. 110, 114 и 115.
Већи део ове радне зоне је већ запоседнут постојећим радним комплексима који су од највећег значаја за
насеље. Мањи део ове радне зоне је слободан и неизграђен – мањи делови блокова бр. 115 и 110 – и
послужиће за лоцирање нових и делимичну трансформацију постојећих радних садржаја. Највеће
трансформације ове врсте планиране су за потребе обезбеђења новопланиране трасе транзитног пута који
треба да буде лоциран, једним делом, уз саобраћајни коридор постојеће железничке пруге Кикинда – Нови
Бечеј–Зрењанин.
ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ПРЕДВИЂЕНИМ РОКОВИМА
ЗА ИЗРАДУ ИСТИХ
Преглед зона у насељу Нови Бечеј за које се обавезно доноси план детаљне регулације, са предвиђеним
роковима за израду истих, дат је у следећој табели:
Редни број
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Рок за израду ПДР-а

У складу са потребама и
финансијским могућностима
општине Нови Бечеј, односно
инвеститорта

- намењује се за радну зону и улице. Изградња и уређење овог блока
вршиће се на два начина. За постојеће радне комплексе – на основу
услова из овог Плана, а за новопланиране радне комплексе и улице на
основу услова из претходно изграђеног плана детаљне регулације.

ПОТРЕБНЕ ПОДЛОГЕ:
За потребе израде Плана детаљне регулације потребне су следеће подлоге:
 копија плана катастарских парцела у оквиру граница обухваћеног подручја, коју је потребно прибавити од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј,
 геореференциран катастарски план обухвата планског подручја у дигиталном облику, који је прибављен од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј,
 катастарско-топографски план обухваћеног подручја који је потребно прибавити од овлашћеног геодетског
предузећа.
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У погледу просторног развоја дугорочна визија општине Нови Бечеј је да буде:
Одрживог економског раста и конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, инфраструктурно
опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа,
квалитетне животне средине, и функционално интегрисана у окружење.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
Општи циљеви развоја и уређења простора подручја општине Нови Бечеј су:
 Одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и
ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја;
 Унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, инвестирањем у изградњу,
обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и
културног наслеђа, развојем малих и средњих предузећа, туризма и других привредних активности;
 Унапређење регионалне и прекограничне сарадње.
Општа концепција просторног развоја
Важно упориште економског развоја јесте даљи развој привредних предузећа, специјализација производње и
привредно повезивање како са малим и средњим предузећима (у даљем тексту МСП) са овог подручја тако и са
великим привредним системима Београдом, Новим Садом и другим индустријским центрима. Упоришта развоја
индустријских комплекса и привредних зона засниваће се на обезбеђењу и уређењу нових локација у оквиру
постојећих и планираних радних зона.
Визија и циљизраде плана
Циљ израде Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју јесте доношење одговарајућег планског
документа као основа за уређење и изградњу предметног подручја, ради остварења позитивних исхода
реализације планираних садржаја–даљи развој привредних предузећа кроз активирање неизграђеног и
неуређеног грађевинског земљишта радне зоне.
Визија будућег стањакоје би настало реализацијом планираних садржаја јесте:
 развијенији сектор малих и средњих предузећа – виши ниво економског развоја,
 рационално коришћење грађевинског земљишта.
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења
земљишта
У сврху остварења планских решења, као полазне основе за уређење простора постављени су следећи општи
циљеви:
 Дефинисање просторног решења у складу са планираном наменом простора,
 одређивање и заштита простора од општег интереса,
 постављање правила просторног уређења и изградње,
 утврђивање критеријума коришћења и заштите природних ресурса и историјског наслеђа, као и
заштите животне средине,
 дефинисање инфраструктурних коридора,
 оживљавање неуређеног и неизграђеног градског грађевинског земљишта,
 поштовање стечених урбанистичких обавеза.
Предлог намене површина и урбанистичких целина и зона у обухвату плана
Предметно подручје намењује се за изградњу радних садржаја у оквиру јединствене урбанистичке целине
блока број 115 централне радне зоне.
Члан 4.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине НовиБечеј и од других нивоа
власти.
Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈП «Урбанизами путеви» Нови Бечеј.
Рок заизраду Плана детаљне регулације је до 90 дана од дана прибављања свих потребних података и услова од
надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и
уређење простора и изградњу објеката.
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Члан 5.
Рани јавни увиди јавни увид Плана детаљне 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.
Члан 6.
Истовремено са Планом доноси се и Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 7.
План детаљне регулације израдиће се у 4 примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока
115 у Новом Бечеју („Сл. Лист општине Нови Бечеј”, бр. 19/2012).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Границе обухвата Плана детаљне регулације блока број
115 у Новом Бечеју”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-350-18/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 2. став 3. Закона о равноправности полова ("Службени гласник РС", бр. 104/09) и чл. 35.
став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", број 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 10. седници одржаној дана 15.5.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(1) Овом одлуком општина Нови Бечеј, у оквиру својих надлежности, обезбеђује равноправност полова и
остваривање једнаких могућности на територији општине Нови Бечеј.
(2) Органи општине Нови Бечеј подстичу и унапређују равноправност полова, у оквиру својих надлежности.
Члан 2.
Равноправност полова подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима управљања
јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво.
Члан 3.
Органи општине Нови Бечеј, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица
која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу општина Нови Бечеј (у даљем тексту: органи
јавне власти) дужни су да прате остваривање равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног
живота, примену међународних стандарда и Уставом зајемчених права у овој области.
Члан 4.
(1) Органи јавне власти развијају активну политику једнаких могућности у свим областима друштвеног живота.
(2) Политика једнаких могућности подразумева равноправно учешће полова у свим фазама планирања,
доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца.
Члан 5.
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Не сматра се дискриминацијом ни повредом начела једнаких права и обавеза доношење посебних мера на
територији општине Нови Бечеј, ради отклањања и спречавања неједнаког положаја жена и мушкараца и
остваривања једнаких могућности полова.
Члан 6.
У процесу усвајања развојних планова и других аката (буџета општине, стратегије развоја општине Нови Бечеј)
надлежни органи општине разматрају мере и активности које су у функцији равноправности полова и
остваривања једнаких могућности.
Члан 7.
У Општинској управи општине Нови Бечеј у оквиру Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј одређује се запослени за родну равноправност и
обављање послова остваривања једнаких могућности.
II ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Члан 8.
Органи јавне власти дужни су да запосленима без обзира на пол, обезбеде једнаке могућности и третман у вези
са остваривањем права из радног односа и по основу рада, у складу са законом којим се уређује рад.
Члан 9.
(1) Органи јавне власти дужни су да воде евиденцију о полној структури запослених у складу са законом којим
се уређују евиденције у области рада и да податке из тих евиденција дају на увид инспекцији рада и органу
надлежном за равноправност полова, а на начин и у складу са законом којим се уређује заштита података о
личности.
(2) Органи јавне власти који имају у радном односу више од 50 запослених на неодређено време дужни су да
усвоје план мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за сваку календарску
годину најкасније до 31. јануара.
(3) Органи јавне власти су дужни да сачине годишњи извештај о спровођењу плана мера из става 2. овог члана
најкасније до 31. јанура текуће године за претходну годину.
Члан 10.
(1) Органи јавне власти дужни су да омогуће заступљеност мање заступљеног пола од најмање 30% у свакој
организационој јединици, на руководећим местима и у органима управљања и надзора.
(2) Ако заступљеност мање заступљеног пола у свакој организационој јединици, на руководећим местима и у
органима управљања и надзора износи мање од 30%, органи јавне власти дужни су да примене афирмативне
мере у складу са законом.
Члан 11.
(1) Органи јавне власти, приликом јавног оглашавања послова и услова за њихово обављање и одлучивања о
избору лица која траже запослење ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања, дужни
су да не праве разлику по полу и роду.
(2) Органи јавне власти дужни су да запосленој жени омогуће остваривање права на једнаку зараду за исти рад
или рад једнаке вредности.
(3) Органи јавне власти дужни су да запосленој жени омогуће под истим условима напредовање на послу, избор
у више звање и стручно усавршавање.
(4) Органи јавне власти дужни су да запосленој жени омогуће под истим условима напредовање на послу, избор
у више звање и стручно усавршавање и за време одсуствовања са посла због трудноће и родитељства.
Члан 12.
Органи јавне власти дужни су да у сваком циклусу стручног усавршавања или обуке воде рачуна о томе да буде
најмање 30% заступљеност мање заступљеног пола.
III НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
Члан 13.
Органи локалне власти дужни су да планирају, организују, спроводе и финансирају мере намењене превенцији
и подизању свести јавности о насиљу у породици.
IV ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
Члан 14.
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Принцип равноправне заступљености полова примењиваће се и у области образовања, културе и спорта
приликом избора на руководећа радна места као и приликом именовања управних и надзорних органа и
финансирања у јавним службама.
Члан 15.
Органи јавне власти дужни су да обезбеде равноправан третман полова у развијању и финансирању спортских
активности.
V ИЗБОР, САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
Члан 16.
Комисију за родну равноправност образује Скупштина општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија).
(1)
(2)
(3)
(4)

Комисија има седам чланова.
Комисију чине представници оба пола од којих је један члан представник НВО сектора.
Председник Комисије је одборник.
У раду Комисије по позиву могу учествовати и стручњаци за област која се разматра, без права гласа.

Члан 17.
Надлежности Комисије из члана 16. ове одлуке су:
1) разматра и даје мишљење о предлозима одлука и других општих аката из надлежности Скупштине општине
Нови Бечеј, са становишта остваривања равноправности полова;
2) разматра питања из надлежности општине Нови Бечеј која се односе на равноправност полова, заузима о
њима ставове и даје предлоге за њихово решавање;
3) разматра предлоге за избор и именовање лица о којима одлучује Скупштина општине Нови Бечеј, са
становишта остваривања равноправне заступљености полова у јавном и политичком животу (у области
образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, туризма и др.),
утврђује мишљење и даје своје предлоге;
4) разматра предлоге и представке упућене Скупштини општине Нови Бечеј са становишта остваривања
равноправности полова, предлаже Скупштини општине Нови Бечеј и надлежним органима предузимање мера за
решавање питања покренутих у представкама и обавештава подносиоце представки о предузетим
активностима;
5) покреће, иницира стратегију, политику и мере које доприносе унапређењу равноправности полова;
6) разматра годишње извештаје и заузима ставове о примени одлука и мера које се односе на равноправност
полова;
7) разматра планове акције за унапређење равноправности полова и подноси предлоге у вези са тим;
8) сарађује са другим радним телима Скупштине општине Нови Бечеј по питањима из њихове надлежности, а
која се односе на равноправност полова, а по потреби може одржати заједничку седницу са другим радним
телима Скупштине општине Нови Бечеј;
9) предлаже Скупштини општине Нови Бечеј формирање ад хоц радног тела (анкетни одбор, комисија) ради
сагледавања стања у остваривању равноправности полова као и ради утврђивања чињеница о појединим
појавама или догађајима који се односе на равноправност полова;
10) прати имплементацију стандарда о равноправности полова у актима и политици Скупштине општине Нови
Бечеј, а нарочито у областима: образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта,
дечје заштите, туризма, рада и запошљавања, људским правима жена, насиљу над женама, равномерне
заступљености жена на местима одлучивања, институција и механизама за постизање равноправности полова,
финансијама и др.
11) предлаже питања из домена равноправности полова које треба разматрати на заседању Скупштине
општине Нови Бечеј.
Члан 18.
(1) Комисија доноси Пословник о свом раду.
(2) Комисија доноси Акциони план.
VI ПОЛИТИЧКИ И ЈАВНИ ЖИВОТ
Члан 19.
Равноправност полова обезбеђује се приликом кандидовања за изборе на све функције и именовања у органе
јавне власти, финансијске и друге институције.
Члан 20.

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

7

У међународној сарадњи приликом избора и именовања делегација које представљају јединицу локалне
самоуправе, обезбедиће се да у саставу делегације буде најмање 30% заступљеност мање заступљеног пола.
Члан 21.
Приликом избора органа месне заједнице поштоваће се принцип равноправне заступљености жена и мушкараца
у органима месне заједнице, са најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Члан 22.
(1) На територији општине Нови Бечеј у складу са потребама при утврђивању назива улица и тргова или
подизању споменика, водиће се рачуна о равноправној заступљености оба пола.
(2) Органи јавне власти омогућиће да се именице које означавају службене позиције, положаје и функције
користе у облику који изражава пол лица које је њихов носилац.
Члан 23.
Општина Нови Бечеј ће установити признање општине за допринос у остваривању равноправности полова на
територији општине Нови Бечеј.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-55-4/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 3/2014
-пречишћен текст и 11/2014), члана 11. став 2. Закона о улагањима („Службени гласник РС“ број 89/15), члана
16. став 2. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција (Сл. гласник РС бр. 110/16), и члана
35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014), Скупштина oпштине на 10. седници одржаној дана 00.05.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ РАЗВОЈНОГ ПРИОРИТЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
РЕАЛИЗАЦИЈОМ РЕГИОНАЛНОГ МАСТЕР ПЛАНА И УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊЕ „WELLNESS – SPA“ ЦЕНТРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се да је инвестициони пројекат Изградња „БАЊЕ“ (wellness – spa центра) развојни
приоритет општине Нови Бечеј.
Улагање у овај пројекат, које ће се реализовати на територији општине Нови Бечеј, подстиче реализацију
развојних приоритета општине и ширег региона, посебно кроз привреде и друштвени, razvoj који су утврђени
Стратегијом развоја општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Пројекат из члана 1. ове одлуке у потпуности испуњава критеријуме прописане за анализу квалитета
инвестиционог пројекта јер подстиче раст запослености, јача привредни развитак и укупан економски развој
не само општине Нови Бечеј, него и ширег региона. Средства за инвестирање се обезбеђују и из иностраног
капитала. Квалификациона структура незапослених из општине ће уз минималне преквалификације бити
задовољавајућа за потребе инвестиционог пројекта. Вредност саме инвестиције је приближно 50 милиона
евра, уз изградњу неопходне пратеће инфраструктуре. Попуњавање капацитета “WELLNESS – SPA“ центра се
добрим делом базира на посети иностраних туриста, што ће допринети девизном приливу, веома значајном за
Републику Србију.
Члан 3.
Изградња „БАЊЕ“, као кључног инвестиционог пројекта имаће велики економски утицај на шири регион.
Већ израђена „Економска студија утицаја“ указује на три основна закључка.
1. Економски утицај током изградње:
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Очекује се укупан повраћај средстава Републици Србији од инвестиција у туристичкој дестинацији са
инфраструктуром, коришћењем конзервативног мултипликатора 1.35, од око 35 милиона еура, уз ангажовање
преко 1000 радника, упослених током периода изградње, који траје приближно 18 месеци. Повраћај средстава
током изградње премашује потенцијално субвенционисање самог пројекта.
2. Економски утицај током пословања самог „WELLNESS – SPA“ центра:
Током предвиђеног циклуса пословања од 20 година, очекује се приход за Републику Србију од око 150
милоина еура, уз отварање 450 нових радних места.
3. Економски утицај након развоја целе дестинације:
Очекивани приход за Републику Србију, након развоја целе дестинације, на годишњем нивоу износи приближно
13 милиона еура, а за период од 20 г. приближно 250 мил. еур. уз отварање 800 нових радних места.
Поред основних закључака препознати су и остали, не мање битни, утицаји:

„WELLNESS – SPA“ центар ће постати први модерни спа тог типа у Србији. Као лидер био би пример
пословања и отварања нових тржишта у укупном бањском сектору Србије, којем је потребна реконструкција и
оживљавање.

Формирање јаке туристичке дестинације ће у региону креирати нови вид економског развоја, другачији
од постојећег који се базира на пољопривреди.

Позиционирање овако снажног пројекта у руралну област, као што је Општина Нови Бечеј, спречило би
миграцију становништва ка градовима. Нова основа за економску егзистенцију ће креирати секундарне и
терцијалне видове пословања у ширем региону.

Становништво целе регије ће добити могућност значајног повећања стандарда , квалитета живота,
здравља и рекреације.

Општинска инфраструктура , као што су: путеви, паркинзи, осветљење, јавни превоз, јавни сервиси... би
били обновљени и проширени. Планирано загревање „WELLNESS – SPA“ центра и насеља геотермалном водом
би омогућило значајне економске ефекте грађанима, a општини (око 700.000 еур./год.).
Закључци анализа економскog утицаја, као и постојање заинтересованих инвеститора и патнера – оператера,
наводе на закључак да изградња „WELLNESS – SPA“ центра није значајна само за oпштину Нови Бечеј и шири
регион, него је и пројекат од ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.
Члан 4.
У циљу спровођења инвестиционог пројекта Изградње WELLNESS – SPA ЦЕНТРА, Скупштина општине Нови
Бечеј усвојила је ,,Мастер плана туристичке дестинације Ново Милошево“, који предвиђа зону обухвата која се
простире на подручју скоро читаве АП Војводине, а при том обухвата и делове Републике Румуније са
Темишваром и Републике Мађарске са Сегедином. У зони обухвата налази се више од 2.000.000 становника,
потенцијалних корисника WELLNESS – SPA Центра. Са Београдом, који се налази на самој граници зоне
обухвата, туристички потенцијал даје значајну подршку дугорочном и стабилном пословању.
 Ради обезбеђивања одговарајуђе планске документације за изградњу WELLNESS – SPA ЦЕНТРА, приступило
се изради одговарајућих планских документа за које су донете: Одлука о усвајању Плана детаљне регулације
туристичке дестинације Ново Милошево („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр.23/2015) и Одлука о изради
Плана детаљне регулације обилазнице око Новог Милошева („Службеном листу општине Нови Бечеј“
бр.23/2015). План детаљне регулације туристичке дестинације Ново Милошево усвојен је у мају 2017. године.
 Стратегија развоја туризма Републике Србије од 2016-2025, препознаје локацију „WELLNESS – SPA“ центра на
територији општине Нови Бечеј, а WELLNESS и SPA сегмент као висок приоритет.
 Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј је дала висок приоритет овом пројекту.
 Пројекат WELLNESS – SPA центра је обухваћен и „Дунавском стратегијом“
 На основу ,,Студије размештаја бања у АП Војводини“ који је израдио ЈП ,,Завод за урбанизам Војводине“,
Ново Милошево, у општини Нови Бечеј, је препознато као потенцијално место за развој бање, односно место за
развој будућег WELLNESS – SPA центара.
Члан 5.
Ова Одлука објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј и доставити ресорном министарству Владе
Републике Србије у циљу остваривања права за учешће на јавним позивима за подстицаје улагањима од
посебног значаја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-350-17/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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4. На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана
6. 7. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 3. Одлуке о о давању у закуп пословног простора у јавној својини
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014) и члана 4. став 3. Одлуке о покретању
поступка за издавања у закуп непокретности у јавној својини број: Број:II 02-46-5/2017 коју је донелa
Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници дана 03.02.2017. године, као и члана 35. став 1. тачка 8. Статута
општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштине
општине Нови Бечеј, на 10. седници која је одржана дана 15.05. 2017. године, донeла је:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
и расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23 272 Нови Бечеј, као носилац права јавне својине на
пословним просторијама, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради
узимања у закуп предметних просторија.
2. Непокретност у јавној својини издаје се у закуп поступком прикупљања писмених понуда, а у циљу
обављања искључиво пословне делатности: трговина фармацеутским производима на мало
у апотекама, у складу са Одлуком о покретању поступка за издавања у закуп непокретности у јавној
својини број: II 02-46-5/2017 коју је донелa Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници дана
03.02.2017. године.
3. Предмет закупа су следеће пословне просторије:
 Пословна просторија у Новом Бечеју, на адреси Трг ослобођења бр.бб, катастарска парцела бр.
5577, уписана у лист непокретности бр. 957, к.о. Нови Бечеј, а која има укупну корисну површину од
109,12 m2;
 Пословна просторија у Новом Милошеву, на адреси Маршала Тита бр. 9, катастарска парцела бр.
1744, уписана у лист непокретности бр. 4949, к.о. Ново Милошево, а која има укупну корисну
површину од 70,42 m2;
 Пословна просторија у Куману, на адреси Љубице Одаџић 58, катастарска парцела бр. 1936/1,
уписана у лист непокретности бр. 1215, к.о. Кумане, а која има укупну корисну површину од 75,23
m2;
 Пословна просторија у Бочару, на адреси Војвођанска бр.5, катастарска парцела бр. 602, уписана у
лист непокретности бр. 1379, к.о. Бочар, а која има укупну корисну површину од 18,39 m2.
4. Предметне пословне просторије, а за које се мора дати понуда за све, не постоји могућност узимања у
закуп појединачних, се издају у закуп на временски период од 10 (десет) година.
Почетни (најнижи) месечни износ висине закупнине (без ПДВ), је цена одређена на основу Одлуке о
утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 6/2014), увећана за трошкове коришћења за предметне пословне просторије,
и износи :
 Пословни простор у Новом Бечеју, на адреси Трг ослобођења бр.бб, 450,00 динара по m2;
 Пословни простор у Новом Милошеву, на адреси М. Тита бр. 9,
350,00 динара по m2;
 Пословни простор у Куману, на адреси Љубице Одаџић 58.,
250,00 динара по m2;
 Пословни простор у Бочару, на адреси Војвођанска бр.5,
250,00 динара по m2;
Закупац преузима све пословне просторије у виђеном стању.
Закупац не може да изда пословни простор у подзакуп другом лицу.
Закупац се обавезује да у свим пословним просторијама обавља делатност: трговина фармацеутским
производима на мало у апотекама.
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Учесник који понуди највиши укупни месечни износ (укупна месечна закупнина из образца понуде)
закупа, потписује изјаву о висини закупа, коју је дужан да плаћа месечно.
Понуђена цена месечног закупа се обрачунава у динарима и не може бити нижа 104.197,00 динара.
Закупац је дужан да половину укупног износа закупнине за цео период закупа од 10 година уплати у
шест једнаких месечних рата, с тим да се уплаћен депозитни износ третира првом месечном ратом, док
осталих пет месечних рата доспевају за исплату сваког 25. у месецу, почев од наредног месеца у односу
на месец у коме је потписан уговор о закупу. Уколико је уплаћен депозитни износ мањи од вредности
односне месечне рате, закупац је дужан да разлику у односу на вредност односне месечне рате уплати у
року од 5 радних дана од дана закључења уговора о закупу.
После истека првих шест месеци, закупац ће плаћати месечну закупнину у једнаким месечним ратама,
тј. у износу преостале укупне суме (пола укупног износа) подељену са бројем преосталих месеци, уз
обавезу усклађивања висине цене са порастом цена на мало у Републици Србији, према објављеним
подацима надлежне организације за послове вођења статистике.
У висину закупнине су урачунати сви трошкови коришћења закупљеног простора (електрична енергија,
грејање, вода, телефон, чистоћа и др.)
Трошкови адаптације, инвестиција, као и текуће одржавање падају на терет закупца без права
потраживања од закуподавца.
Лице са којим је закључен уговор о закупу је дужно да прибави сагласност закуподавца о потреби
адаптације пословних просторија, при чему сви трошкови извршених адаптација у складу са чланом 13.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) падају на терет закупца.
5. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку прикупљања
писмених понуда уплати депозит у износу 960.000,00 динара, на текући рачун Општинска управа
Нови Бечеј, подрачун депозита бр. 840-1111804-61.
6. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозитни износ урачунава у закупнину, односно одузима од
понуђене укупне цене закупа, коју је у обавези да плаћа након закључења уговора. Осталим
понуђачима се уплаћени депозитни износ враћа у року од 7 (седам) радних дана од дана одржавања
јавног отварања писмених понуда.
Понуђачи су у обавези да у обрасцу упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.
Закуподавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив
банке нису потпуни или тачни.
У случају да најповољнији понуђач писаним путем одустане од дате понуде, или по позиву не приступи
закључењу уговора о закупу, нема право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору
најповољнијег понуђача се ставља ван снаге.
7. Право да учествује у поступку прикупљања писмених понуда има свака здравствена установа
регистрована на територији Републике Србије, која задовољава услове предвиђене огласом за давање у
закуп пословне просторије.

-

Право на учешће у поступку давања пословних просторија у закуп има понуђач ако:
је дуже од 5 година уписан у регистар надлежног органа као здравствена установа;
понућач је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода
да рачун учесника у поступку није блокиран, односно није био блокиран у претходних шест месеци;
пословни приходи у последње три године прелазе износ од 1 милијарду динара;
има најмање 200 запослених лица пријављених на обавезно социјално осигурање на територији
Републике Србије;
на основу закључених уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање и Фонда СОВО врши
издавање лекова осигуранцима;
располаже финансијским средствима за отварање апотека у закупљеним пословним просторима у циљу
обезбеђивања услова за несметано снабдевање становништва општине Нови Бечеј фармацеутским
производима;
Испуњеност горе наведених услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1. извод из регистра надлежног органа;
2. електронског уверења ЦРОСО са списком пријављених запослених лица;
3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода
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4. доказ о томе да рачун учесника у поступку није блокиран, односно није био блокиран у
претходних шест месеци у односу на дан објављивања овог огласа у „Службеном листу Општине
Нови Бечеј“.
5. биланс успеха за претходне три године (2014, 2015, 2016)
Понуда која се доставља мора обавезно да садржи:
1. доказ о уплати депозита,
2. износ закупнине која се нуди – образац понуде,
3. образац о подацима понуђача, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног
органа, као и пуномоћје за лице које заступна подносиоца пријаве,
4. доказе да понуђач испуњава обавезне услове за учешће у поступку утврђене овим огласом.
Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти (отисци печата стављају се на полеђини коверте) на
адресу Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23 272 Нови Бечеј, и то непосредно на писарници
Општинске управе Нови Бечеј или препорученом поштом.
Коверта са понудом мора на предњој страни да има назначено: Општина Нови Бечеј, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања, отуђења
односно давања у закуп непокретности у јавној својини, „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а
на полеђини назив и пуну адресу понуђача.
Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену Огласом.
Понуде предате на други начин ће се сматрати неуредним и неће се разматрати. Понуде које су поднете
у незатвореном омоту и оне које не садрже све предвиђене податке или су подаци, дати супротно
објављеним условима, сматраће се неисправним и неће се узимати у обзир.
Благовременом понудом се сматра она која је примљена код Општинске управе до рока означеног у
огласу. Остале понуде су неблаговремене и неће се разматрати.
Када је понуда упућена поштом препоручено, дан предаје пошти сматра се као дан предаје Општинској
управи.
Оглас је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, у ком року заинтересована лица могу
поднети понуду Комисији.
Предметне пословне просторије се могу разгледати док је овај оглас отворен, и то сваког радног дана, у
времену од 09,00 до 13,00 часова.
За све информације може се обратити општини Нови Бечеј на тел. 023/772-320 односно лично на адреси
Жарка Зрењанина 8.
Понуде поднете на оглас биће отворене након закључења огласног рока на седници Комисије, која је
јавна.
У поступку отварања пристиглих понуда могу да учествују сви заинтересовани понуђачи, лично или
преко помоћника.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, треба да поднесе писмено пуномоћје
за учешће у поступку отварања понуда.
Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Нови Бечеј, ул. Жарка
Зрењанина бр. 8, наредног радног дана од дана одређеног за последњи дан за достављање понуда - у
четвртак 25.маја 2017. године са почетком у 12,00 часова.
Поступак отварања спровешће се ако се пријави најмање један учесник и ако прихвати почетну висину
закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
Уколико учесник поступка прикупљања писмених понуда не прихвати почетну висину закупнине или
буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу губи право на враћање
гарантног износа.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши укупни понуђени износ месечног закупа
(укупна месечна закупнина из обрасца понуде).
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче
који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову
писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које
понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико поменути понуђачи у року од
3 (три) дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном
закупнином, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
По окончању поступка отварања понуда, Комисија у складу са одредбама општинске одлуке и овим
огласом припрема и Председнику општине доставља предлог Одлуке за избор најповољнијег понуђача.
Председник општине доноси одлуку о избору закупца пословног простора, и то у року од 8 (осам) дана
од дана отварања приспелих понуда. По један примерак одлуке о избору најповољнијег понуђача се
доставља свим учесницима поступка у року од 3 (три) дана од дана доношења исте. Приговори
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понуђача на одлуку Председника општине се подносе Општинском већу општине Нови Бечеј, у року од 8
(осам) дана од дана пријема обавештења о утврђивању предлога. Одлука Општинског већа по
приговору је коначна, с тим што се иста може побијати у судском поступку.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана коначности одлуке о додели у закуп
пословног простора закључи уговор о закупу пословног простора. Учесник у поступку прикупљања
писмених понуда, чија је понуда прихваћена, губи право на повраћај гарантног износа ако у поменутом
року не закључи уговор о закупу пословног простора. У овом случају Председник општине може, а на
предлог Комисије, закључити уговор о закупу са следећем најповољнијим понуђачем.
Најповољнији понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство обезбеђења плаћања
закупнине, тј. регистровану потписану бланко меницу са меничним овлашћењем - средство обезбеђења
плаћања мора гласити на износ од осамнаест (18) месечних закупнина, обрачунат по цени закупнине
која се нуди без ПДВ-а (укупна месечна закупнина из образца понуде пута осамнаест).
Уколико у року за подношење понуда није примљена ни једна понуда или стигну само понуде које нису
исправне или прихватљиве или најповољнији понуђач одустане од своје понуде након доношења одлуке
Председника општине, Комисија ће поновити поступак оглашавања у року од 8 (осам) дана од дана
када је извршено отварање или оцењивање понуда односно од дана када је најповољнији понуђач
одустао од своје понуде. Уколико је поступак већ био четири пута поновљен, Комисија може да изврши
избор најповољнијег понуђача у поступку непосредне погодбе у складу са чланом 10. став 1. тачка 7.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015).
Одлука о расписивању јавног огласа ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“, на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј, на интернет страни
www.novibecej.rs, у дневном листу „Дневник“ и преко телевизије Нови Бечеј, с тим што ће се рок за
подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-361-4/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/14-пречишћен текст и 11/14) Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.05.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У члану 51. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2010 и 19/2015 ), (у даљем тексту: Одлука), реч „Дирекцији“ замењује се речима:
„Општинској управи Нови Бечеј“.
Члан 2.
Иза члана 51. додаје се члан 51а који гласи:
,,Члан 51а
По упису права својине на објекту који је изграђен или за који је накнадно издата грађевинска и употребна
дозвола у поступку легализације на грађевинском земљишту које се користи по основу уговора о закупу
закљученог у складу са овом одлуком, закупац може поднети захтев за измену уговора ради претварања
права закупа у паво својине.
Решавајући по захтеву из предходног става, надлежни орган за имовинско правне послове Општинске управе
доноси решење које садржи:
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1. Налог закупцу о висини обрачунате разлике између исплаћене уговорене закупнине и тржишне
вредности грађевинског земљишта коју је дужан да исплати једнократно у року од 8 дана по пријему
решења, (ако је уговорена закупнина исплаћена), односно,
Налог закупцу о висини укупно обрачунатог преосталог дуга за уговорену закупнину (уколико рок за
исплату закупа није истекао) и разлике између уговорене закупнине и тржишне вредности
грађевинског земљишта коју је дужан да исплати једнократно у року од 8 дана по пријему решења;
2. Сагласност за претварање права закупа у право својине без накнаде;
3. Право на раскид уговора о закупу и закључење новог уговора о купопродаји грађевинског земљишта.
4. Обавезу закупца да сноси све трошкове који настану по поднетом захтеву за измену уговора ради
претварања права закупа у паво својине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-29/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшићс.р.

6. На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови
Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.5.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 19/2010 и 13/2011), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
У члану 4. ставу 2. одлуке речи „Одсек за буџет, трезор и финансије Општине Нови Бечеј“ замењују се речима
„Одсек за финансије и привреду Општинске управе општине Нови Бечеј“.
Члан 3.
У члану 8. ставу 2. одлуке речи „Општинској управи Нови Бечеј, Одсеку за буџет, трезор и финансије“ замењују
се речима „Општинској управи општине Нови Бечеј, Одсеку за финансије и привреду“.
Члан 4.
У члану 9. ставу 1. и 2. одлуке речи „Одсеку за буџет, трезор и финансије“ замењују се речима „Одсеку за
финансије и привреду“.
Члан 5.
У члану 11. ставу 1. алинеја 4. и ставу 3. одлуке речи „Одсек за буџет, трезор и финансије“ замењују се речима
„Одсек за финансије и привреду“.
Члан 6.
У члану 12. ставу 3. одлуке речи „Одсек за буџет, трезор и финансије“ замењују се речима „Одсек за финансије
и привреду“.
Члан 7.
У члану 23. ставу 1. одлуке речи „Одсек за буџет, трезор и финансије“ замењују се речима „Одсек за финансије
и привреду“.
Члан 8.
Члан 29. Одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
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1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 6.став 1.тачка 4. ове
Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 7. став 1. тачке 1,2,3 и
5. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен, пломбиран или
постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника, или се његовим укључивањем
светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став 1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник или важећи ценовник постављен тако да није видљив за
путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
5. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен на видном месту
(члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
6. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
7. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став 1.тачка 10 и 11. ове
Одлуке,
8. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке,
9. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на чији изглед и димензије
Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове
Одлуке),
10. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави надлежном органу у року од
3 дана од наступања измене (члан 11. став 1.алинеја 1. ове Одлуке),
11. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза, при подношењу
пријаве надлежном органу не врати такси дозволу или кровну ознаку Општине (члан 11. став
1.алинеја 2. ове Одлуке),
12. ако у случају раскида уговора о раду са запосленим, не врати такси дозволу надлежном органу
(члан 11. став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
13. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње и да га по завршетку вожње искључи (члан
14. ове Одлуке),
14. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
15. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
16. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план насељеног места или
блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
17. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио кровну такси ознаку
(члан 19. ове Одлуке),
18. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
19. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове Одлуке,
20. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј, започиње и обавља превоз
на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове Одлуке),
21. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун који не садржи све
прописане податке (члан 23. став. 4. ове Одлуке),
22. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно одредбама члана 24.
ове Одлуке,
23. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке,
24. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.“
Члан 9.
Члан 30. Одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 5.став 2. ове Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом, које не испуњава услове из члана 7. став 1. тачке 1,2,3 и
5. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен, пломбиран или
постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника, или се његовим укључивањем
светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став 1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако поступи супротно одредбама члана 7. став. 1. тачка 6. ове Одлуке,
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5. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен тако да није видљив
за путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
6. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен на видном месту
(члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
7. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
8. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став 1.тачка 10 и 11. ове
Одлуке,
9. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке,
10. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на чији изглед и димензије
Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове
Одлуке),
11. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави надлежном органу у року од
3 дана од наступања измене (члан 11. став 1.алинеја 1. ове Одлуке),
12. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза, при подношењу
пријаве надлежном органу не врати такси дозволу (члан 11. став 1.алинеја 2. ове Одлуке),
13. ако по раскиду уговора о раду са такси возачем, не врати такси дозволу надлежном органу (члан 11.
став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
14. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње или не искључи светло на такси ознаци за
време превоза путника (члан 14. ове Одлуке),
15. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
16. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
17. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план насељеног места или
блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
18. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио кровну такси ознаку
(члан 19. ове Одлуке),
19. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
20. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове Одлуке,
21. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј, започиње и обавља превоз
на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове Одлуке),
22. ако накнаду за обављени такси превоз наплати супротно одредби члана 23. став 1. и 2. ове Одлуке,
23. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун који не садржи све
прописане податке (члан 23. став. 3. ове Одлуке),
24. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно одредбама члана 24.
ове Одлуке,
25. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке.
26. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке.“
Члан 31. Одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 10.

„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице које обавља
превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан 3. ове Одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, казниће се за прекршај одговорно лице у правном
лицу и физичко лице које обавља превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан
3. ове Одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник које обавља
превоз путника, а није регистрован за обављање ове врсте делатности (члан 3. ове Одлуке).“
Члан 11.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-344-12/2017
Дана: 15.5.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови
Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.5.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2010), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
У члану 12. ставу 2. одлуке речи „грађевинарство и заштиту животне средине“ замењују се речима
„грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине“.
Члан 3.
У члану 13. ставу 1. одлуке реч „исправности“ замењује се речју „испуњености“.
Члан 4.
У члану 35. ставу 1. одлуке речи „Oдсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине“ замењују се речима „Одсек за инспекцијске службе“.
Члан 5.
Члан 38. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице коме су
поверени послови јавног превоза путника уколико:
- започне или обавља јавни превоз путника у градском или приградском саобраћају без регистрованог и
овереног реда вожње у складу са овом одлуком.
За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара.''
Члан 6.
Члан 39. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице коме су поверени послови
јавног превоза путника уколико:
- не поднесе захтев за регистрацију и оверу реда вожње у року од 15 дана од дана закључења уговора о јавном
превоз;
- не придржава се овереног реда вожње;
- мења или укине линију без претходног одобрења Општинског већа у смислу члана 15. став 3. ове одлуке;
- превози путнике аутобусима који не испуњавају услове прописане законом и овом одлуком;
- врши укрцавање и искрцавање путника ван аутобуске станице или аутобуског стајалишта који су унети у ред
вожње;
- превози лица, животиње и ствари чији је превоз забрањен у градском и приградском саобраћају у смислу
члана 31. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.''
Члан 7.
Члан 40. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
- не плати возну карту;
- нарушава ред у аутобусу вршећи радње које су забрањене чланом 30. ове одлуке.“
Члан 8.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-344-11/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшићс.р.

8. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 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 и
145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.5.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о коришћењу површина јавне намене (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 15/2010, 9/2011 и 6/2014), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
Члан 42. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
 ако без одобрења постави монтажни објекат и покретни уређај
 ако не уклони или прибави ново одобрење за постављање монтажног објеката или покретног уређаја у
року датом у решењу грађевинске или комуналне инспекције
 ако је постављен са одобрењем за постављање,али приликом постављања нису испоштовани УТУ дати
од ЈП Дирекције
 ако не уклони монтажни објекат и покретни уређај постављен са одобрењем за постављање, по истеку
рока важења одобрења, тј.по истеку рока од 15 дана из Уговора о привременом коришћењу простора
на површини јавне намене
 ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који је постављен 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
 ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који јепостављен са
одобрењем за постављање, а дуже од 60 дана не обавља делатност, а за делатност сезонског карактера
дуже од 30 дана,
 ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који је постављен са
одобрењем за постављање, a Програмом из члана 6. ове Одлуке је предвиђена његова замена, односно
постављање другог објектa.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, које је корисник површине
јавне намене, новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.''
Члан 3.
Члан 43. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„За прекршаје наведене у члану 42. ове Одлуке, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000,00
динара.“
Члан 44. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 4.
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„За прекршаје наведене у члану 42. ове Одлуке, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.“
У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 5.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-352-41/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

9. На основу члана 32. - 38. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011 и
104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.5.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналној инспекцији (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 5/2012), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
У члану 3. ставу 1. одлуке мења се тачка 8. и сада гласи:
„Изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују прекршаји“.
Члан 11. одлуке мења се и сада гласи:

Члан 3.

''Ако комунални инспектор утврди да је повредом општинских прописа учињен прекршај, дужан је да без
одлагања изда прекршајни налог.''
Члан 4.
Члан 18. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се за прекршај надлежни инспектор ако не
поступи по решењу из члана 3. став 1. тачка 5. ове одлуке.
За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из става 1. овог члана и
казна затвора до 30 дана.''
Члан 5.
Члан 19. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката,
постројења и уређаја и пословниг просторија ради прикупљања неопходних података,
2) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
3) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
4) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
5) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
6) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
7) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
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8) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
9) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и
предузимања мера за отклањање недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.''
Члан 6.
Члан 20. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
8) баца гореће предмете у комуналне контејнере,
9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта,
10) уништава зелене површине,
11) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.“
Члан 21. одлуке мења се и сада гласи:

Члан 7.

„Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
8) баца гореће предмете у комуналне контејнере,
9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта,
10) уништава зелене површине,
11) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.“
Члан 8.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-352-40/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

10. На основу члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/2006, 41/2009 и
112/2015) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

20

3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина oпштине на 10. седници одржаној дана 15.5.2017. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Одлуци о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете и
организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 13/2017-пречишћен текст), мења се члан 22 и гласи:
„До стицања услова у складу са важећим прописима, који ће се спровести након завршетка статусних промена
јавних предузећа у општини Нови Бечеј, Јавно предузеће „Комуналац“ Нови Бечеј неће преузети вршење
послова Пољочуварске службе.
Општинска управа спровешће поступак јавне набавке под условима утврђеним овом Одлуком и одредити лице
одговорно за праћење уговора о вршењу услуге који у поступку јавне набавке буде закључен са изабраним
пружаоцем услуге. „
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-320-29/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'' број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј на својој 10. седници од
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и именовању председника и члана комисије за управљање чврстим
комуналним отпадом
I
Разрешава се дужности председника Комисије за управљање чврстим комуналним отпадом:
1. Лукић Кристијан, из Новог Бечеј.
Именују се председник и члан Комисије за управљање чврстим комуналним отпадом:
1.Саша Војновић, из Новог Милошева, – председника,
2. Александра Носоњин, из Кумана, – за члана.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-39/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

21

12. На основу члана 35. став 1. тачка 9А). Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана 15.5.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута јавног предузећа за комуналностамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута јавног предузећа за комунално-стамбене
послове „Комуналац“ Нови Бечеј коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.4.2017. године.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-011-1/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

13. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2016. годину
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 21.2.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-27/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

14. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио Надзорни
одбор установе на седници одржаној дана 28.4.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: II 02-121-40/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

Број: 14

22

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

15. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио
Надзорни одбор установе на седници одржаној дана 28.2.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-36/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

16. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈПК „Компред“ Ново Милошево за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈПК „Компред“ Ново Милошево за 2016. годину који је усвојио
Надзорни одбор установе на седници одржаној дана 26.4.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-37/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

17. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио
Надзорни одбор установе на седници одржаној дана 28.4.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

23

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-35/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

18. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Дома културе општине Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио
Упревни одбор установе на седници одржаној дана 25.4.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-39/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

19. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Црвеног крста Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио Управни
одбор установе на седници одржаној дана 16.3.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-26/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

20. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Предшколске установе Пава Сударски за радну 2015/2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну
2015/2016. годину који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 14.9.2016. гoдине.

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

24

II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-32/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 27.2.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-33/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

22. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2016. годину који
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 24.02.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-28/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

23. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Дома за
смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2016. годину

15. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

25

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио Управни одбор установе на
седници одржаној дана 27.2.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-41/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

24. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 10. седници одржаној дана
15.5.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Туристичке организације Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 26.4.2017. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-42/2017
Дана: 15.5.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Одлуку о изради плана детаљне регулације блока број 115 у Новом
Бечеју
Одлуку о равноправности полова на територији општине Нови Бечеј
Одлуку о утврђивању развојног приоритета општине Нови Бечеј
реализацијом регионалног мастер плана и улагања у инвестициони
пројекат изградње „wellness – spa“ центра
Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних
просторија у јавној својини општине Нови Бечеј
Одлуку измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о ауто-такси превозу путника
на територији општине Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о јавном превозу путника на
територији општине Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о коришћењу површина јавне
намене
Одлуку о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији
Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите
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Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 14

пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске
штете и организовању пољочуварске службе на територији општине
Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању комисије за управљање чврстим
комуналним отпадом
Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама
статута јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“
Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на извештај о раду завод за заштиту
споменика културе Зрењанин за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈП „Комуналац“
Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈП „Урбанизам и
путеви” Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈПК „Компред“
Ново Милошево за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне
библиотеке Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Дома културе
општине Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Црвеног крста Нови
Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду предшколске
установе Пава Сударски за радну 2015/2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду ју „СРЦ Јединство“
Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Дома за смештај
душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Клуб
за дневни боравак, Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о давању сагласности на извештај о раду Туристичке
организације Нови Бечеј за 2016. годину
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