СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 19

Нови Бечеј 2 6.7.2017. године

година LI

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 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 41. седници
одржаној дана 13.07.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Бочар за 2017.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм и правила манифестације Дани села Бочар за 2017. годину.
ОДОБРАВА СЕ Програм и правила манифестације Дани села Бочар за 2017. годину који је донео
Организациони одбор манифестације.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-29/2017
Дана: 13.07.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 75. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.) и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј "- пречишћен текст број 17/2017),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 41. седници одржаној дана 13.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Дома културе општине Нови Бечеј који ће се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину:
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Април

Планирани програм

Трошкови

Светосавска академија на нивоу општине
Биоскоп (1 цртани филм, 2 филма за одрасле)
Светосавска академија (програм основних школа)
Радионице сликарства за децу

165.000,00
0,00
0,00
0,00

Програм поводом Св. Трифуна
Позоришна представа
Изложба слика
Биоскоп (2 цртана филма, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Програм поводом 8. марта
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Изложба слика
Биоскоп (2 цртана филма, 1 филм за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Концерт камерног хора „‟Рес Миранда‟‟
Изложба фотографија

88.000,00
88.000,00
22.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
55.000,00
110.000,00
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Позоришна представа
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Радионице сликарства за децу
26. Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића - ДЕО
- Отворено такмичење соло певача - Изложба - 10 год. од смрти Загорке Јегдић Биоскоп (2 цртана филма, 1 филма за одрасле)
Програм МКУД „‟Јокаи Мор‟‟
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Дан школе „‟Јосиф Маринковић‟‟, „‟Милоје Чиплић‟‟
Средње школе Нови Бечеј
Радионице сликарства за децу-завршна изложба
Концет фолклора
Изложба слика
Изложба радова дечије сликарске радионице
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Завршни програми ОШ „‟Јосиф Маринковић‟‟
ОШ „‟Милоје Чиплић‟‟
Средње школе Нови Бечеј
Летњи биоскоп (по једна пројекција филма недељно)

55.000,00
0,00
0,00
200.000,00

Август
Септембар

Ликовна колонија - 23. Тиска Академија Акварела - ДЕО
Концерт забавне музике
Смотра сликара аматера општине Нови Бечеј
Биоскоп ( 2 цртана филма, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу

200.000,00
110.000,00
33.000,00
0,00
0,00

Октобар

Изложба слика
Фестивал комедије „‟Јован Кнежевић Цаца‟‟ - ДЕО
Биоскоп (1 цртани филм, 1 филм за одрасле)
Програм поводом Дечије недеље
Радионице сликарства за децу
Изложба слика
Позоришна представа
Представа за децу (1 за децу од 1-4 разреда, 1 за вртић)
Смотра народног стваралаштва „‟Ричај‟‟
Биоскоп (1 цртани филм, 2 филма за одрасле)
Радионице сликарства за децу
Изложба слика
Новогодишњи концерт
Биоскоп (2 цртана филма, 1 филм за одрасле)
Програм за децу приликом доделе пакетића
Радионице сликарства за децу
Укупни планирани трошкови:

110.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
22.000,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
2.029.500,00

Мај

Јун

Јул

Новембар

Децембар

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00

II
Председник општине закључује са установом из тачке I овог решења годишњи уговор о финансирању
одобрених програма и делова програма а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Дом културе општине Нови Бечеј је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно
пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

26. јул 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: III 02-653-27/2017
Дана: 13.07.2017. године
Нови Бечеј

Број: 19

3

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 75. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.) и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј "- пречишћен текст број 17/2017),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 41. седници одржаној дана 13.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програми Народне библиотеке Нови Бечеј који ће се финансирати из
средстава буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину:
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул и
август

Септембар
Октобар

Новембар
Децембар

Планирани програм
22.01. A magyar kultúra napja .......
27.01. Светосавска академија-учешће у припреми
14. 02. Дан заљубљених дин
21.02. A magyar anyanyelv napja.... дин
22-25. 02. Ућешће на Сајму туризма у Београду (Авлија Забавлија дин
06.03. Општинско такмишење рецитатро ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ... дин
24.03. Зонско такмичење рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ-ЧОКА... дин
01.04. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ-рођендан Ханс Кристтијан Андерсена
дин
11.04. Светски дан књиге дин
10.05. Читалачка значка (пригодна позоришна представа)...дин
20.05. Ноћ музеја...
Модна ревија и изложба радова ученика Средње школе-смер дизајн
ЛЕТО У АВЛИЈИ
-КОНЦЕРТ дин
-4. КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ од којих је једна АУТОРСКО ВЕЧЕ дин
-1 ИЗЛОЖБА дин
- АВЛИЈА ЗАБАВЛИЈА-програм за децу дин
-АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ И УПИС ПРВАКА У БИБЛИОТЕКУ
МЕСЕЦ КЊИГЕ
-Одлазак на Београдски сајам књига дин
-ДЕЧИЈА НЕДЕЉА-гостовање дечијег пеника и гостовање ученика свих основних
школа и вртића... дин
-тематска изложба дин
-Писмо Деда Мразу-програм за децу-радионица дин
-Завршно БОЖИЋНО НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ на мађарском и спском језику
дин
Укупни планирани трошкови:

Трошкови
5.000,00
30.000,00
15.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
70.000,00
10.000,00
150.000,00
-20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
530.000,00

II
Председник општине закључује са установом из става 1. овог члана годишњи уговор о финансирању одобрених
програма и делова програма а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу решења о
преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Народна библиотека Нови Бечеј је дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе
извештај о реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно
пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

26. јул 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: III 02-121-48/2017
Дана: 13.07.2017. године
Нови Бечеј

Број: 19

4

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.), члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Ноови
Бечеј које својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"
број 11/2017) и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"- пречишћен текст број
17/2017), Општинско веће општине Нови Бечеј решавајући по пријави Удружења за неговање традиције Ноови
Бечеј, на 41. седници одржаној дана 13.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Удружења за неговање традиције Ноови Бечеј , који ће се
суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину:
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Планирани расходи и издаци






































одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених експоната
одржавање манифестација,
штампање публикације,
израда сталне поставке у оквиру Житног магацина
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)

Трошкови
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

26. јул 2017.

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Службени лист општине Нови Бечеј
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 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
 одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
Укупни планирани трошкови:

5

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

600.000,00

II
Председник општине закључује са удружењем из тачке I. овог решења годишњи уговор о суфинансирању
одобрених издатака и текућих расхода а исплата средстава из буџета општине Нови Бечеј врши се на основу
решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Удружење је дужно да у року од 15 дана од дана истека тромесечја, достави Општинском већу тромесечни
извештај о наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне
године.
III
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-143/2017
Дана: 13.07.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.), члана 4. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Ноови
Бечеј које својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"
број 11/2017) и члана 56. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј"- пречишћен текст број
17/2017), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 41. седници одржаној дана 13.07.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈУ СЕ следећи текући расходи и издаци Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, који ће се
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину:

26. јул 2017.
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август
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Планирани расходи и издаци
















































одржавање објеката Главашева кућа и чување
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
одржавање сталне поставке у Главашевој кући
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање).
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
комуналне услуге и
трошкови административних услуга
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање).
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
комуналне услуге и
трошкови административних услуга
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
одржавање манифестације
комуналне услуге и
трошкови административних услуга
штампање публикације.
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
комуналне услуге и
трошкови административних услуга
одржавање манифестације
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
комуналне услуге и
трошкови административних услуга
одржавање манифестације
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
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Трошкови
60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

26. јул 2017.

Септембар
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комуналне услуге и
трошкови административних услуга
одржавање манифестације
одржавање објеката Главашева кућа и чување
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
 одржавање манифестације
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга
 штампање публикације
 одржавање објеката Главашева кућа и чување
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених
експоната
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга
 одржавање манифестације
 одржавање објеката Главашева кућа и чување
 услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 одржавање објеката Главашева кућа и чување
 енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
 комуналне услуге и
 трошкови административних услуга.
Укупни планирани трошкови:

7

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

720.000,00

II
УТВРЂУЈУ СЕ следећи културни програни Туристичкој организацији општине Нови Бечеј који ће се
финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2018. годину:
1. Мултикултурални викенд..............100.000,00
 трошкови превоза
 трошкови хране и пића за учеснике
 трошкови обезбеђење
 трошкови изнајмљивања озвуке
 трошкови водитеља
 трошкови промо материјала
2. Новогодишњи концерт................... 140.000,00
 трошкови превоза
 трошкови хране и пића за учеснике
 трошкови обезбеђење
 трошкови изнајмљивања озвуке
 трошкови водитеља
 трошкови промо материјала
 куповина јелке за трг
 трошкови аниматора – деда мраз
 трошкови превоза каруцама за аниматора
 трошкови слаткиша за децу која ките јелку
Укупни планирани трошкови:

960.000,00

26. јул 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 19

8

III
Председник општине закључује са установом из тачке I. и II овог решења годишњи уговор о финансирању
одобрених издатака и текућих расхода као и културних програма а исплата средстава из буџета општине Нови
Бечеј врши се на основу решења о преносу средстава, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Туристичка организација је дужна да дужна да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе
извештај о утрошеним средствима као и реализацији културних програма и пројеката у року од 30 дана по
завршетку програма, односно пројеката за који су додељена буџетска средства са доказима о наменском
коришћењу.
IV
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-144/2017
Дана: 13.07.2017. 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
Закупнина пољопривредног земљишта у држаној својини по праву пречег закупа инфраструктуре
утврђује се на основу просечно постигнуте цене на последњем одржаном јавном надметању у општини Нови
Бечеј по Програму из 2016. 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).
Просечна излицитирана цена по хектару на последње одржаном јавном надметању у 2016. години
износила је 40,34 еура/ха или 4.865,5486 РСД по средњем курсу Народне Банке Србије од 21.07.2017. године.
Ова просечна цена одговара цени пашњаку 3 класе, те ову вредност узимамо као почетну вредност и у
односу на ту вредност се рачунају цене осталих култура и класа помоћу добијених коефицијената од надлежног
Министарства.
На основу изнетог, утврђују се нове цене по праву пречег закупа инфраструктуре пољопривредног
земљишта

коефицијен
ти

класе
земљи
шта

њива

воћња
к

виног
рад

пашња
к

ливада

трстик
и
мочвар
а

1

I

249,01е

/

/

49,80е

/

/

0,91

II

226,60е

/

/

45,32е

67,98е

0,81

III

201,70е

/

/

40,34е

0,72

IV

179,29е

/

/

35,86е

0,63

V

156,88е

/

/

31,38е

0,51

VI

127,00е

/

/
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VII

104,59е

/

/

0,31

VIII

77,19е

/

/
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10,09е
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11,33е

10,09е

10,09е

60,51е
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10,09е

10,09е

53,79е

/

10,09е
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/

/

10,09е

10,09е

/

/

/

10,09е

10,09е

/

/

/

10,09е

10,09е

/

10,09е

10,09е

/

/
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Напомињемо и следеће:
У општини Нови Бечеј постоје површине, које се у РГЗ СКН Нови Бечеј воде као шума 1, 2, 3 и 4 класе,
а на терену је обрадиво земљиште и утврђена цена за то земљиште је у паритету њиве пете класе као и за
земљиште уз зграду
- Цена земљишта под зградом, тј. пољопривредног објекта је 110.000,00 дин/ха (или 11,00 дин/м²).
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: IV 04-320-6/19-2-2017
Датум: 21.07.2017. године
Нови Бечеј

Председник Комисије
Милан Будаков с.р.

2. Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини општине Нови Бечеј за 2017. годину на седници одржаној 21.07.2017. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
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
2016. 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). Просечна цена на основу члана
64а става 22 је 40,34 еура/ха, или 4.865,5486 РСД по средњем курсу Народне Банке Србије од 21.07.2017.
године, утврђено је да се она односи на референтну културу/класу пашњак III, који је био најзаступљенија
култура која је дата у закуп на последњем јавном надметању. На основу тога обрачунат је ценовник свих
култура/класа које се планирају за давање у закуп сточарома, где год обрачунат ценовник прелази републички
просек (197,03 еута/ха) узима се републички просек у складу са одредбама члана 64а става 20.
Ова просечна цена одговара цени њиве 3 класе, те ову вредност узимамо као почетну вредност и у
односу на ту вредност се рачунају цене осталих култура и класа помоћу добијених коефицијената од надлежног
Министарства.
На основу изнетог, утврђују се нове цене по праву пречег закупа - сточарства пољопривредног
земљишта
природн
о
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/

/
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/

0,91

II

221,35e

221,35e

221,35e
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/
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III
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/

39,41e

59,11e

9,85e

/

/

0,72

IV

175,14e

/

175,14e
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/

0,63

V

153,25e

/

/
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/
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0,51

VI

124,06e
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/
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/

/

0,42

VII

102,16e
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/

/

/

/

/
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75,41e

/

/

/

/

/

/
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Напомињемо и следеће:
У општини Нови Бечеј постоје површине, које се у РГЗ СКН Нови Бечеј воде као шума 1, 2,3 и 4 класе,
а на терену је обрадиво земљиште и утврђена цена за то земљиште је у паритету њиве пете класе као и за
земљиште уз зграду
- Цена земљишта под зградом, тј. пољопривредног објекта је 110.000,00 дин/ха (или 11,00 дин/м²).
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КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: IV 04-320-6/19-2-2017
Датум: 21.07.2017. године
Нови Бечеј

Председник Комисије
Милан Будаков с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације
Дани села Бочар за 2017. Годину
Решење о утврђивању културних програма и текућих расхода и
издатака Дома културе општине Нови Бечеј који ће се у 2018. години
финансирати из буџета општине Нови Бечеј
Решење о утврђивању културних програма и текућих расхода и
издатака Народне библиотеке Нови Бечеј који ће се у 2018. години
финансирати из буџета општине Нови Бечеј
Решење о утврђивању текућих расхода и издатака музеја „Котарка“
који ће се у 2018. години финансирати из буџета општине Нови Бечеј
Решење о утврђивању текућих расхода и издатака музеја „Главашева
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