СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 14

Нови Бечеј 07.09.2018. године

година LII

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 4. Одлуке о начину располагања становима и стамбеној подршци у општини Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 2/2018), а у складу са Програмом издавања станова у закуп и
стамбене подршке куповином куће и закупом стана у јавној својини општине Нови Бечеј за 2018. Годину
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 2/2018) и члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на
73. седници одржаној дана 07.09.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ БЕЗ ПРАВА ОТКУПА СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Овом Одлуком покреће се поступак издавања у закуп 5 станова у својини општине Нови Бечеј у складу са Законо
о јавној својини и то:
У Новом Бечеју
− Светозара Милетића бр. 6, стан бр. 9, површине 27м2
У Новом Милошеву:
− Маршала Тита бр. 2, стан бр. 6, површине 56 м2;
− Маршала Тита бр. 92, стан бр. 1, површине 104м2;
− Петра Плавкића бр. 33, зграда бр. 2, улаз бр. 1, стан бр. 2, површине 60м2;
− Петра Плавкића бр. 33, зграда бр. 2, улаз бр. 1, стан бр. 1, површине 60м2.
II
Поступак за издавање станова спроводи Стамбена комисија општине Нови Бечеј.
Станови се издају у закуп на одређено време без права откупа.
Рок изавања у закуп је 5 година.
Стамбена комисија донеће Правилник о условима и мерилима за избор закупаца, утврдиће почетну цену закупа
сваког појединачног стана и објавиће Јавни позив за издавање у закуп станова.
III
позив за издавање у закуп станова садржи:
назив органа и корисника стана који се даје у закуп у јавној својини (назив закуподавца);
давање у закуп стана у јавној својин спровешће се у поступку прикупљање писмених понуда;
опис стана у јавној својини који се даје у закуп;
услове под којима се стан у јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
обавезе закупца у вези са коришћењем стана;
време и место одржавања јавног отварања приспелих понуда;
начин, место и време за достављање писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених
понуда;
− почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се стан у јавној својини може дати у закуп;
− назнаку да се у пријави, односно понуди из става 3. овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће се
извршити повраћај депозита;
− датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп.

Јавни
−
−
−
−
−
−
−

IV
Стамбена комисија ће након спроведеног поступка донети одлуку о избору закупаца у складу са Правилником.
Уговор о закупу стана са изабраним закупцем закључује председник општине на основу одлуке о избору закупаца
у складу са законом.
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V
У случају да се за поједини стан не пријаве заинтересована лица за потребе решавања стамбеног питања,
Стамбена комисија одлучеће о издавању стана за друге намене као што је пословни простор за потребе удружења
грађана.
Уколико се стан буде издао у закуп у складу са ставом 1. ове тачке, уговор о закупу закључиће се на основу
Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини општине Нови Бечеј.
VI
Станови за које Стамбена комисија утврди да захтевају већа улагања како би испунили условима које треба да
задовољи објекат за одговарајући смештај, могу се издати у закуп без накнаде уз обавезу закупца да изврши
неопходне радове ради довођења стана у задовољавајуће услове.
VI
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-36-23/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 3. став 1.алинеја 1. и члана 7. Одлуке о учешћу општине Нови Бечеј у регионалном програму
стамбеног збрињавања у Републици Србији (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 8/2014) и члана 56. став 1.
тачка 14. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 17/2017-пречишћен текст),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној дана 07.09.2018. године донело је
ОДЛУКУ
Општина Нови Бечеј ће у циљу обезбеђења трајног станбеног збрињавања избегличких породица, које су
оствариле право на куповину сеоских кућа из Регионалног стамбеног програма - Стамбени пројекат у Републици
Србији - RHP-W8-VHG/COMP4-1-2018 за општину Нови Бечеј за 5 породице, обезбедити до 125.000,00 динара као
вид стамбене подршке ради измирења трошкова који проистекну из купопродајних уговора.
Средства за ове намене обезбедиће се из буџета општине, планираних Одлуком о буџету општине Нови
Бечеј за 2018. Годину (Сл. лист општине Нови Бечеј бр.26/2017), раздео 4 послови општинске управе Програм 11
социјална и дечија заштита, Позиција 98 економска класификација 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета учешће у проjектима Комесаријата за избеглице.
Исплата средстава вршиће се директно за сврху за коју је намењена - оверу уговора код јавног бележника
и упис у РГЗ катастар неоикретности, на основу Списка корисника који је саставни део ове Одлуке.
Образложење
Општина Нови Бечеј је 2016. године учествовала на конкурсу за доделу средстава куповину сеоских кућа
из Регионалног стамбеног програма - Стамбени пројекат у Републици Србији, исте године одобрена су средства за
куповину 8 сеоских кућа. На јани позив пријавило се укупно 17 породица од којих је 15 имало параво по важећим
критеријумима е се испод црте нашло 7 породица. Ове године одобрена су средства за те кориснике у истом
износу.
Како је према новом Уговору о гранту дошло до измене око услова плаћања трошкова спровођења
купопродајног уговора, т.ј. из средстава намењених за грађевински материјал за адаптацију сеоске куће не могу
се платити наведени трошкови, то су корисници са лошијим материјалним стањем , стављене у неравноправан
положај у односу на кориснике из прошле године којима је омогућено да ова средства користе за трошкове
уговора.
Појединачно по корискику трошкови нотара и укњижбе у РГЗ катастар непокретности износе до 25.000,00
динара.
Средства за ове намене планирана су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину, раздео 4
послови општинске управе Програм 11 социјална и дечија заштита, Позиција 98 економска класификација 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета -учешће у проjектима Комесаријата за избеглице.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-4-97/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 56. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр.
17/2017-пречишћен текст ), и члана 4. Одлуке о привременом одређивању надлежног органа за заштиту
имовинских права и интереса општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 12/2018), Општинско
веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној дана 07.09.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј
I
Овим Решењем образује се Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј.
Комисија се образује на одређено време на период до именовања правобраниоца општине Нови Бечеј.
II
У Комисију за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј именују се:

За председника:
•

Марица Бешлин

За заменика председника
•

Тамара Иванишевић

За члана
•

Зора Станисављев

III
Задатак комисије је да
• у име општине Нови Бечеј подноси захтеве за решавање имовинско правних односа,
• учествује у усменим расправама у поступцима код имовинско правне службе,
• подноси приговоре и жалбе на решења
• и врши друге радње везане за управни поступак који се воде код имовинско правне службе општинске
управе Нови Бечеј.
У циљу правне заштите имовинских права и интереса Комисија ће давати сагласности на уговоре о прибављању и
отуђењу непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј.
Комисија ради у седницама а усменим расправама присуствовује појединачно било ко од именованих лица.
За свој рад Комисија остварује право на накнаду.
IV
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-46-52/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
17/2017-пречишћен текст) Општинско веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној дана 07.09.2018. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј
I
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
у Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј број: 01-507/1, коју је донео директора, дана 30.08.2018. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-110-17/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“, бр. 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној дана
07.09.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације
“Обзорја на Тиси 2018. године”
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације “Обзорја на Тиси 2018” који је усвојио
Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-64-1/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број
17/2017-пречишћен текст) Општинско веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној дана 07.09.2018. донело
је
ЗАКЉУЧАК
I
Општина Нови Бечеј ће 09. септембра 2018. године организовати „КУП ВОЈВОДИНЕ 2018“, у склопу
четворогодишњег циклуса 12. Спортске олимпијаде радника Војводине за 2019. годину за коју је, 2015.године,
заједно са општином Бечеј изабрана на конкуру за општину домаћина.
Уговором о заједничкој реализацији програма олимпијаде утврђена је обевеза домаћина да у 2018. години
организују програм „КУП ВОЈВОДИНЕ 2018“.
II
Ради спровођења и организације манифестације, „КУП ВОЈВОДИНЕ 2018“ председник општине именовао је
Организациони одбор.
За припрему КУП-а неопходно је из буџета општине Нови Бечеј издвојити средства у укупном износу од 100.000
динара опредељених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 26/2017) на разделу 4 послови општинске управе, глава 4.01 општинска управа без индиректних
корисника, програм 14 развој спорта и омладине, пројекат спортска олимпијада, позиција 64 услуге по уговору,
економска класификација 423.
III
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-66-7/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

7. Општинско веће општине Нови Бечеј на основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст) на 73.седници одржаној дана 07.09.2018. године доноло је
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних
објеката у јавној својини закључен дана 04.09.2018. године под бројем 104-401-5503/2018 између
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ и Општине Нови Бечеј за
реализацију пројекта: ''Реконструкција водоводне мреже у делу улице Карађорђева Новом Бечеју'' у
укупној вредности од 5.435.850,00 динара без ПДВ-а од чега на терет Покрајинског секретаријата
3.344.709,26 динара, а на терет општине Нови Бечеј износ 2.091.140,00 динара, све без ПДВ-а, с тим што
целокупан ПДВ пада на терет општине Нови Бечеј реализоваће се тако што ће се за извођење ових
послова закључити уговор са ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј применом члана 7. став 1. тачка 1.
и члан 7а. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама.
2. Председник општине закључиће уговор са ЈП ''Комуналац'' за извођење предметних радова за реализацију
пројекта: ''Реконструкција водоводне мреже у делу улице Карађорђева у Новом Бечеју'' у укупној
вредности од 5.435.850,00 динара без ПДВ-а.
3. Имовина настала из предметног уговора јесте јавна својина општине Нови Бечеј.
4. Овај Закључак доставити: Председнику општине, Одсеку за финансије и привреду ОУ, ЈП ''Комуналац'',
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ и архиви.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 04.09.2018. године између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ и
Општине Нови Бечеј закључен је Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације
и реконструкције водних објеката у јавној својини под бројем 104-401-5503/2018 за реализацију пројекта:
''Реконструкција водоводне мреже у делу улице Карађорђева у Новом Бечеју'' у укупној вредности 5.435.850,00
динара без ПДВ-а од чега на терет Покрајинског секретаријата 3.344.709,26 динара, а на терет општине Нови
Бечеј износ 2.091.140,00 динара, све без ПДВ-а, с тим што целокупан ПДВ пада на терет општине Нови Бечеј.
Општина Нови Бечеј је основала Јавно предузеће за стамбено комуналне послове ''Комуналац'', Нови Бечеј са
претежном делатношћу 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и између осталих и за обављање
делатности 42.21 Изградња цевовода (члан 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Комуналац''
из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена ("Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 4/2017) и члан 14. Статута Јавног предузећа за комунално-стамбене послове ''Комуналац'' Нови
Бечеј).
Скупштина општине Нови Бечеј је дана 27.12.2013. године донела Одлуку о снабдевању водом за пиће којом је у
члану 3. Одлуке предвиђено: ''Јавним водоводом у Новом Бечеју и јавним водоводом у Куману управља и стара се
о његовом коришћењу, одржавању и изградњи ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 22/2013).
Чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
предвиђено је да се одредбе овог закона не примењују на набавке од лица или организација које се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне
набавке.
Чланом 7а. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама одређено је да се одредбе овог закона не примењују на уговоре
које наручилац закључује са другим правним лицем ако су испуњени сви следећи услови: 1) наручилац врши
надзор над тим правним лицем сличан надзору који врши над својим организационим јединицама; 2) правно лице
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над којим наручилац врши надзор, више од 80% својих активности у РС врши у циљу обављања послова које му је
наручилац поверио или које су му поверила друга правна лица над којима тај наручилац врши надзор; 3) у
надзираном правном лицу нема учешћа приватног капитала који има одлучујући утицај на доношење одлука,
односно спречавање доношења одлука у складу са важећим прописима. Сматра се да наручилац врши надзор над
правним лице сличан надзору који врши над својим организационим јединицама ако има пресудан утицај на
стратешке циљеве и на важне одлуке тог правног лица.
С обзиром на све напред наведено, те како је ЈП ''Комуналац'' основан за обављање предемтних послова, има
капацитет за самостално изођење предметних радова, а сматра се наручиоцем у смислу Закона о јавним
набавкама, донета је одлука као у изреци Закључка.
Закључак доставити:
1. Председнику општине,
2. Одсек за финансије и привреду ОУ,
3. ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј,
4. Покрајинском секретаријату за пољопривредну, водопривреду и шумарство АПВ,
5. Архиви.
Број: III 02-4-98/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. На основу члана 28. Одлуке о висини закупнине за привремено коришћење површина јавне намене, („Службени
лист општине Нови Бечеј”, број 15/2010) и члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017 - пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 73. седници
одржаној дана 07.09.2018. донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШЋЕЊУ ПРОСТОРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У НОВОМ БЕЧЕЈУ, ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ МЕДЕНИ СОКАК
I
У циљу промоције и подршке ширењу производње меда и пчелињих производа, општина Нови Бечеј ће подржати
манифестацију «Медени сокак», која ће се одржати дана 29. септембра 2018. године у Новом Бечеју.
II
На површинама јавне намене у Новом Бечеју, излагачима на маанифестацији обезбедиће се бесплатан изложбено
продајни простор у делу улице Маршала Тита од Гимназијске до ул. Иве Лоле Рибара.
III
ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј ће, у складу са овим закључком, издати локацијске услове за постављање
тезги за излагање и продају робе, без спровођења поступка издавања у закуп површина јавне намене.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-34/2018
Дана: 07.09.2018.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини општине Нови Бечеј за 2017. годину на седници одржаноj 21.07.2017. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
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Закупнина пољопривредног земљишта у држаној својини по праву пречег закупа утврђује се на основу
просечно постигнуте цене на последњем одржаном јавном надметању у општини Нови Бечеј по Програму из 2017.
године у складу са чланом 64а. став 19, 20, 22. и 23. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015).
Ценовник је добијен преко Инзем базе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и
представља просек цена на територији Републике Србије. Референтна класа за израчунавање рефернтне цена
која износи 137,87 еура је њива 5. класе.
На основу изнетог, утврђују се цене по праву пречег закупа пољопривредног земљишта

њива

пашњак

трстик и
мочвара

коефицијенти

класеземљишта

ливада

1

I

218,84

43,77

/

/

0,91

II

199,15

39,83

59,75

9,96

0,81

III

177,26

35,45

53,18

8,86

0,72

IV

157,57

31,51

47,27

/

0,63

V

137,87

27,57

41,36

/

0,51

VI

111,111,61

/

/

/

0,42

VII

91,91

/

/

/

0,31

VIII

67,84

/

/

/

Дужина закупа је одређена за 1 годину.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: IV 04-320-26/12-2018
Датум: 07.09.2018. године
Нови Бечеј

Председник Комисије
Милан Стојшин с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одлукa о издавању у закуп на одређено време без права откупа станова у јавној својини
општине Нови Бечеј
Одлука о усмеравању сресдтава за стамбену подршку избеглицама за трошкове
спровођења купопродајног уговора
Решење о образовању Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови
Бечеј
Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова у ЈП »Комуналац» Нови Бечеј
Решења о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Обзорја на Тиси
2018. године”
Закључка о програму „Куп Војводине 2018“
Закључка о поверавању послова реконструкцију водоводне мреже у делу улице
Карађорђева у Новом Бечеју ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

14

1

14

2

14

3

14

3

14

4

14
14

4
5
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Закључка о привременом коришћењу простора на површинама јавне намене у Новом
Бечеју, за манифестацију пчелара “Медени сокак“
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КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.

Закључак о висини цена по праву пречег закупа инфраструктуре и сточарства
пољопривредног земљишта

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј

